بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة شندي
الئحة تنظيم وترشيد النشاط الطالبي لسنة 1002م
مقدمه :تعمل اجلامعة يف إطار السياسة العامة للدولة والربامج اليت يضعها اجمللس القومي للتعليم العايل والبحث العلمي علي

حتصيل العلم وتدريسه وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البالد وتنمية مواردها وهنضتها فكرياً وعلمياً وإجتماعباً وثقافياً
 ،وملا كان للنشاط الطاليب من دور هام يف حتقيق أغراض اجلامعة اصدار جملس شؤون الطالب الالئحة التنظمية للنشاط الطاليب
باجلامعة .
جامعة شندي
الئحة تنظيم وترشيد النشاط الطالبي لسنة 1002م
عمالً بأحكام املادة( )92من قانون جامعة شندي لسنة 5221م أصدر جملس شؤون الطالب الالئحة اآليت نصها:
الفصل األول
أحكام تمهيدية

 -2إسم الالئحة وبدء العمل بها:

تسمي هذه الالئحة (الئحة تنظيم وترشيد النشاط الطاليب لسنة 9005م) ويعمل هبا من تاريخ توقيع رئيس جملس شؤون
الطالب عليها .
تفسير

 -9يف هذه الالئحة تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعا ي املمنوحة اها يف القانون (املادة  )3مامل يقتض السياق
معين آخر-:
الجامعة:

يقصد هبا جامعة شندي .

االتحاد:

يقصد به إحتاد جامعة شندي.

النشاط الطالبي:

يقصد به أي ممارسة منظمة فكرية أوثقافية أوإجتماعية أو رياضية أو علمية تصدر من طالب أو طالب

داخل احلمي اجلامعي أو خارجه إذا كان بإسم اجلامعة.
القانون:

يقصد به قانون جامعة شندي لسنة 5221م.

الجمعية أو الرابطة :يقصد هبا أي جتمع للطالب ينشأ علي أسس علمية أو ثقافية أو إجتماعية مصدق به من عمادة الطالب.
مكان النشاط:

يقصد به أي موقع حتدده السلطات املختصة ملمارسة النشاط.

العميد:

يقصد به عميد شؤون الطالب املعني وفقاً للمادة ( )52من القانون.

العمادة:

يقصد هبا عمادة شؤون الطالب.

المدير (الرئيس) :يقصد به مدير(رئيس) اجلامعة املعني وفقاً للمادة ( )51من القانون.

عميد الكلية:

يقصد به العميد املعني مبقتضي أحكام (املادة  )99من القانون.

المشرف:

يقصد به الشخص املسؤول عن النشاط املعين واملمثل للعمادة يف الكلية املعنية

النظم االساسية:
اللوائح:

يقصد هبا النظم األساسية اليت يصدرها اجمللس وفقا ألحكام القانون .
يقصد هبا اللوائح اليت يصدرها اجمللس أو جملس األساتذة أو أي جهات أخري حيددها القانون أو النظم

األساسية.
السلطة المختصة :يقصد هبا إدارة اجلامعة .
الفصل الثاني
ثوابت ومجاالت وأماكن النشاط الطالبي
ثوابت النشاط الطالبي
 -3يجوز ممارسة النشاط الطالبي وفق الثوابت وحسب النظم اآلتية :

(أ) يعترب النشاط الطاليب ااهادف ذو بعد تربوي وهو جزء أصيل من العملية الرتبوية التعليمية.
(ب) يكفل للطالب حرية التعبري والفكر يف إطار القانون والدستور.
(ج) استخدام منهج احلوار السلمي واحرتام الرأي واآلخر والتمسك بأدب اخلالف ونبذ العنف.
(د) االلتزام مبمارسة النشاط الطاليب وفق القانون والنظم األساسية واللوائح باجلامعة.
(هـ) لالحتاد دورمباشر يف اإلشراف علي النشاط الطاليب يف دوره ويصدر اللوائح والقواعد اليت تنظم ذلك.

 -5-4يشمل النشاط الطالبي المجاالت اآلتية:
(أ) النشاط الفكري ويشمل منابر احلوار ،إقامة الندوات الفكرية واحملاضرات وأي نشاط طاليب فكري وذلك وفق
القانون والنظم األساسية واللوائح.
(ب) النشاط الثقايف ويشمل احملاضرات والندوات الثقافية واملنتديات والليايل األدبية واملهرجانات الرتاثية واملعارض وذلك
وفق القانون النظم األساسية واللوائح.
(ج) النشاط الرياضي ويشمل ممارسة األنشطة الرياضية بكافة صورها.
(د) النشاط اإلجتماعي ويشمل لقاءات التعارف والرحالت واإلحتفاالت وذلك وفق القانون والنظم األساسية واللوائح.
 -9-4إصدار الصحف الحائطية الطالبية وفقاً للشروط اآلتية :

(أ) ان يكون اإلصدار يف دار اإلحتاد أو الدور الفرعية او أي أماكن أخري حتددها السلطة املختصة.
(ب) أن تسجل الصحيفة وأمساء األشخاص املسؤولني عنها لدي العمادة.
(ج) أن تلتزم الصحيفة باآلداب والتقاليد اإلجتماعية واألعراف الصحفية احلميدة.
أماكن النشاط الطالبي

 -5-1ميارس النشاط الطاليب بدار اإلحتاد أو الدور الفرعية أو أي أماكن أخرى حتددها السلطة املختصة.

 -9-1اليسمح بإقامة أي حماضرات علمي ة داخل قاعات احملاضرات إال بعد احلصول علي إذن مكتوب من عميد الكلية
املعنية وحتت إشراف عضو هيئة التدريس املعين بذلك النشاط الطاليب.
 -3-1اليسمح بإقامة أي نشاط طاليب من معارض وملصقات وندوات وحماضرات.
وأحتفاالت ومنابر حوار وخماطبات للطالب داخل احلمى اجلامعي وخالفه إال بإذن مكتوب من العميد وعميد الكلية املعنية
والتزام مكتوب من اجلهة املنظمة.
متابعة النشاط الطالب

 -5-6يقوم املشرف مبتابعة ممارسة النشاط الطاليب القائم يف الكلية وفقاً للضوابط وبالتنسيق والتشاور مع عميد الكلية.

 -9-6عند ممارسة أي نشاط طاليب بالكلية يقوم املشرف بالتنسيق مع عميد الكلية وقائد احلرس اجلامعي واجلهة املنظمة
واملنفذة للنشاط الطاليب باإلجراءات اآلتية-:
(أ) تقدمي طلب من اجلهة املنظمة للنشاط الطاليب للمشرف.
(ب) حتديد أمساء الطالب املشرفني على النشاط الطاليب.
(ج) حتديد أمساء املشاركني يف النشاط الطاليب من داخل وخارج اجلامعة
(د) رفع تقرير للعمادة بذلك.
الفصل الثالث
قواعد عامة
 -5-7مينع منعاً باتاً استخدام مكربات الصوت أل ي غرض داخل احلمي اجلامعي إال بعد املوافقة املكتوبة من العمادة وعميد
الكلية املعين.
 -9-7ال يسمح بإقامة أي نشاط طاليب يف داخل احلمي اجلامعي إال بعد استكمال اإلجراءات اخلاصة بذلك اليت حتددها
العمادة.
 -3-7جيب أال يتعارض أي نشاط طاليب مع تعاليم األديان السماوية.
 -4-7جيب إخطار العمادة مبشاركة أي جهات أو شخصيات من خارج اجلامعة يف أي نشاط طاليب.
 -1-7علي الطالب عند ممارسة أي نشاط طاليب احملافظة علي كل ممتلكات اجلامعة يف أي مكان وزمان.
 -6-7علي الطالب عند ممارسة النشاط الطاليب االلتزام بدستور وقوانني البالد واحملافظة علي مسعته ومسعة اجلامعة.
 -7-7مينع إقامة منشطني أو أكثر للطالب يف مكان واحد وزمن واحد.
 -8-7ال تتحمل اجلامعة مسؤولية عن أي ضرر يلحق بالطالب أثناء ممارسته للنشاط الطاليب إال بالقدر الذي جيعل اجلامعة
مسئولة أمام القانون مبوجب أحكام دستور وقوانني البالد.

المخالفات
من خيالف أي بند من بنود هذه االئحة تطبق عليه اجلزاءات الواردة يف النظام األساسي رقم ( )50لتنظيم سلوك وحماسبة
الطالب جبامعة شندي لسنة9005م حسب نوع وجسامة املخالفة .
صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي عشر من ربيع اآلخر 2211ه الموافق الثاني من يوليو 1002م .
أ.علي محمد عبد الرحمن بري
رئيس مجلس شؤون الطالب
مدير (رئيس ) الجامعة

