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النظام الداخلي
) 8شباط (2015
المادة  : 1اإلسم
تأسست جمعية تدعى "نادي أصدقاء برنامج زكي ناصيف للموسيقى") (ZNPM Friends Clubفي الجامعة
األميركية في بيروت وسيشار اليھا فيما يلي ب "اﻟﻧﺎدي".
المادة  : 2األھداف
إن الھدف الرئيسي ﻟﻠﻧﺎدي ھو جمع األموال لدعم البرامج واألنشطة التي تعزز ثقافة الموسيقى في الجامعة
األميركية في بيروت والمنطقة ،السيما من خالل دعم برنامج زكي ناصيف في الجامعة األميركية في بيروت
الذي تأسس في كانون األول  .2004والذي سيشار اليه فيما يلي ب "اﻟﺑﺮﻧﺎﻣﺞ" .والذي تتمثل مھمته الرئيسية ب :
• الحفاظ والتعزيز والنشر للتراث الموسيقي المشرقي ،وباألخص تراث زكي ناصيف ،والمساھمة في
النھوض بالتعليم واألبحاث الموسيقية في الجامعة األميركية في بيروت والمنطقة.
• إعادة برامج الدراسات الموسيقية ودعم المناھج الموسيقٮة الشرقية في الجامعة األميركية في بيروت.
• المساعدة في التطوير األكاديمي للمناھج والمقررات الموسيقية في الجامعة.
• تنظيم مسابقات بين طالب المدارس والجامعات في لبنان لرفع مستوى الوعي حول الموسيقى بشكل عام
وتراث زكي ناصيف الموسيقي بشكل خاص.
• دعوة الموسيقيين المحترفين واألكاديميين إلى الجامعة.
• تقديم جوائز في اآلداء الموسيقي ومنح للطالب في مجال الدراسات واألبحاث الموسيقية .
المادة  : 3العضوية
ّ
إن العضوية مفتوحة لألفراد والشركات الذين يؤمنون بمھمة اﻟﺑﺮﻧﺎﻣﺞ والمثل العليا التي يتمسك بھا والتي وفقًا
لھا ،سيتم دعم اﻟﻧﺎدي من خالل اإللتزام بمساھماتھم السنوية ،إذ أن التزام األعضاء وديناميكيتھم عناصران
حاسمان لممثلي المثل العليا ﻟﻠﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ،وبالتالي لتعزيز أنشطتة.
يتوجب على أي مرشح لإلنتساب إلى النادي ،أن يتم تسميته من قبل عضويين من النادي على أن يبت اإلنتساب
من قبل اللجنة التنفيذية للنادي )انظر المادة  .(4كما يجب أن يتم طلب الترشيح خطيًا وأن يشتمل على مبررات
الترشيح.
يجتمع أعضاء النادي مرة على األقل في السنة األكاديمية لمتابعة نشاطات اﻟﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وانتخاب اللجنة التنفيذية
)انظر المادة . (4
المادة  : 4اللجنة التنفيذية
تتألف اللجنة التنفيذية ،والتي سيشار إليھا فيما يلي ب" اﻟﻠﺟﻧﺔ" ،من تسعة أعضاء  :رئيس النادي ،ونائب
الرئيس ،وأمين السر وأمين الصندوق ،وأربعة مستشارين ،وعليھا التعامل مع المھام اإلدارية ﻟﻠﻧﺎدي .وقد تكلف
اﻟﻠﺟﻧﺔ واجبات محددة إلعضاء النادي اآلخرين.
المادة  :5التمويل
يتم تمويل النادي عن طريق رسوم العضوية ونشاطات جمع األموال والتبرعات .وتودع جميع العائدات في
صندوق زكي ناصيف في ال ،AUBالذي أنشأ في كانون األول  ،2004والذي سيشار اليه فيما يلي ب
"الصندوق" .وينبغي استيفاء رسوم العضوية من قبل أعضاء النادي في بداية السنة المالية لل  AUBأي خالل
شھر تشرين األول ،وھي من مھام أمين الصندوق.
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تقدم اللجنة ،بالتشاور مع رئيس لجنة البرنامج وعميد كلية اآلداب والعلوم ،اقتراح التوزيع المناسب ألموال
النادي خالل كل عام دراسي .ويتم صرف األموال وفقًا لإلجراءات المتبعة في الجامعة .
اﻟﻣﺎدة  :6واﺟﺑﺎت وﺻﻼﺣﻴﺎت اللجنة
على اﻟﻠﺟﻧﺔ أن تتخذ جميع اإلجراءات واإلقتراحات والتدابير التي تعتبر مواتية لتحقيق أھداف اﻟﻧﺎدي.
يمثل النادي عادة رئيسه ويترأس اجتماعاته .وعليه أن يدعو إلى اجتماعات اﻟﻠﺟﻧﺔ كلما دعت الحاجة ،كما ويدعو
األعضاء إلى عقد إجتماع سنوي مرة كل عام على األقل.
تعقد اللجنة اجتماعات بنا ًء على دعوة من الرئيس ،أو اثنين من أعضائھا.
يقوم أمين السر بتحضير محضر اإلجتماع والمحافظة عليه ،وتقع على عاتقه مسؤولية مراسالت اﻟﻧﺎدي بالتشاور
مع الرئيس.
يتم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجدد لمدة أربع سنوات في الربيع األخير من والية اللجنة .وتقدم الترشيحات
خطيًا ،حيث يتم اإلنتخاب من قبل أعضاء اﻟﻧﺎدي باإلقتراع السري.
تحدد مھام اﻟﻠﺟﻧﺔ بما يلي :
 .1وضع برنامج النشاطات السنوية للسنة االكاديمية المقبلة
 .2وضع ميزانية السنة االكاديمية المقبلة والبحث عن التمويل.
 .3اإلشراف على نشاطات البرنامج ومتابعتھا.
المادة  : 7التعديالت
يمكن اقتراح تعديل على مواد النظام الداخلي بطلب من األغلبية البسيطة ألعضاء اﻟﻧﺎدي ،على أن يوزع إشعار
خطي بالتعديالت المقترحة على األعضاء قبل التصويت .أما التعديل فيتطلب أصوات أغلبية الثلثين.
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