
الجمعية العمومية
.ة والخارجيةالجمعية العمومية للجمعية العلمية الصيدلية هى الجهة العليا إلصدار القرارات  وتختص بمناقشة جميع شئون الجمعية الداخلي

م ة العايعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية  مرتان كل عام على أن يكون األول في إجازة منتصف العام الدراسي، والثاني في إجازة نهاي

.بحيث تكون الجمعية العمومية الثانية قبل بداية الجمعية العمومية األخيرة لالتحاد المصري لطالب الصيدلة

ة الجمعية العمومييتم تقديم التقارير نصف السنوية ألعضاء هيئة المكتب في الجمعية العمومية األولى ، و تُقدم التقارير السنوية لهم في

.الثانية، ويتم عقد انتخابات العام الجديد في الجمعية العمومية الثانية و األخيرة للجمعية العلمية الصيدلية

(High Board)مكتب الرئاسة 
.يتكون من الرئيس، نائب الرئيس، األمين العام، أمين الصندوق، ومسئول الموارد البشرية

.يعمل على وضع رؤية وخطة عامة للعمل خالل العام

.  مكتب الرئاسة هو المسؤول والمشرف على تنفيذ قرارات هيئة المكتب



Presidentرئيس الجمعية 

.من حقه رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات هيئة المكتب ويمكنه تكليف النائب أو أحد أعضاء هيئة المكتب برئاسة اإلجتماع

.الرئيس هو الممثل للجمعية فى جميع المحافل المحلية

.يرأس وفد الجمعية فى اجتماعات االتحاد المصرى ويكون له الحق فى التصويت باسم الجمعية

ومن حقه أن يفوض عنه األمين العام أو الممثل , الرئيس هو المسؤول الرسمى عن الرد على المراسالت الرسمية باسم الجمعية العلمية 

.الرسمي 

.مسئول عن متابعة أعمال أعضاء هيئة المكتب وتوجيههم لتنفيذ خطة العمل 

مسئول عن متابعة التطورات التي تحدث فى حالة استضافة الجمعية العلمية لمؤتمر أو أي حدث

.لالتحاد المصرى لطالب الصيدلة مع اللجنة المنظمة ومتابعة تنظيم أي مناسبات رسمية تحمل اسم الجمعية العلمية

في الحاالت يقوم بالدعوة الجتماع الجمعية العمومية العادية واجتماعات هيئة المكتب وله الحق في الدعوة الجتماع جمعية عمومية غير عادية

.الطارئه بعد موافقه االغلبيه البسيطة من هيئة المكتب 



Presidentرئيس الجمعية 

هو المسؤول بالتعاون مع مسؤول العالقات الخارجيه باالتصال والتنسيق وتوطيد عالقة الجمعية العلمية بالجمعيات العلمية األخرى 

.و هيئة مكتب االتحاد المصري لطالب الصيدلة

بالتعاون مع مسؤول العالقات الخارجيه يكون على اتصال وثيق بجميع الهيئات والجهات المساعدة والراعية للجمعية و يعمل على 

.تقوية صلة الجمعية بهذه الهيئات

.الرئيس هو المسؤول عن مطابقة القرارات لالئحة بالتعاون مع األمين العام

ري يتم التصويت على الرئيس المنتخب للعام الجديد كرئيس للجمعية العلمية في فعاليات الجمعية العمومية الختامية لالتحاد المص

.لطالب الصيدلة، وفي حالة رفضه يتم فتح باب الترشح مرة أخرى لمنصب الرئيس 



( Vice President)نائب الرئيس 

.يقوم الرئيس بتعيين نائبه من أعضاء هيئة المكتب

.يحل محل الرئيس فى حالة غيابه أو استقالته أو تكليفه بالرئاسة من قبل  الرئيس

هم يقوم بأعمال األمين العام وأمين الصندوق ومسؤول الموارد البشرية فى حالة خلو أي منصب من
.لحين عودتهم أو اختيار من يحل محلهم 



(Secretary General)ألمين العام ا

بناء هو المسئول عن اإلعالن وعقد االجتماعات لهيئة المكتب العادية والطارئة بناء على طلب رئيس الجمعية أو

.1+على طلب نصف عدد أعضاء هيئة المكتب 

.هو المسئول عن ختم الجمعية وإصدار المستندات الرسمية باسم الجمعية مع حيازة صورة منها

.هو المسئول بالتنسيق مع الرئيس و نائبه مسؤولية مباشرة عن وضع جدول أعمال االجتماعات

عن وهو المسئول المباشر عن كتابة محاضر جميع االجتماعات وإرسال نسخ منها إلى جميع أعضاء هيئة المكتب 

.  محاضر اجتماعات الجمعية العمومية و إرسال نسخ منها الى جميع أعضاء الجمعية

.هو المسئول عن مطابقة جميع القرارات لالئحة



(Secretary General)ألمين العام ا

لتصاريح هو المسئول عن التنسيق بين إدارة الكلية والجامعة مع الجمعية العلمية الصيدلية وذلك ألخذ جميع ا
.والموافقات الالزمة لسير العمل

هو المسئول عن إنشاء محتوى مقالي باسم االتحاد المصري لطالب الصيدلة بجامعة طنطا علي موقع 
ة ، كما أنه مسئول عن تحديث بياناته باستمرار بالتعاون مع مسئول لجن(  Wikipedia)الموسوعة الحرة 

.اإلعالم 

.يعمل بصورة مباشرة مع أمين عام االتحاد المصري لطالب صيدلة



(Treasurer)أمين الصندوق 

على أن تكون جميع هذه التعامالت باإليصاالت هو المسئول عن جميع التعامالت المالية الخاصة بالجمعية

.والفواتير

.هو المسئول عن وضع خطة مالية من بداية العام مع تقديم تقرير دوري عن حالة الجمعية المالية

.يقدم تقرير دوري كل عام عن ميزانية الجمعية أو بناء على طلب من رئيس الجمعية 

. ال يحق له التعامل اال بإيصاالت االستالم و التسليم 

. البد له من توفير بيانات أوجه الصرف و اإليرادات المختلفة 



(Treasurer)أمين الصندوق 

.وذلك بعد موافقة رئيس الجمعية عليها,هو المسئول عن تنمية وإدارة موارد الجمعية المالية و مصادر الدخل 

.هو المسئول عن إقامة الرحالت باسم الجمعية العلمية بالتعاون مع مسؤول األنشطة االجتماعية

تقرير يقوم بتقديم تقرير سنوي خاص بميزانيه الجمعية منفصال عن تقريره كأمين صندوق وفي حاله رفض

.يةالميزانيه توقع عقوبه تتمثل في تجميد العضوية لمده عامين على كل من أمين الصندوق ورئيس الجمع

.  يعمل بصورة مباشرة مع أمين الصندوق باالتحاد المصري لطالب صيدلة



(Human Resources)مسئول الموارد البشرية 

.هو المسئول عن العامل البشري داخل الجمعية بدايًة من تعيين األعضاء وتدريبهم و تأهيلهم
.ان لتحاق بالجمعية العلمية وتوزيعهم على اللجهو المسئول عن وضع خطة لقبول المتقدمين باال

.هو المسئول عن عمل قاعدة بيانات ألعضاء الجمعية

.هو المسئول عن حل مشاكل أعضاء الجمعية بالتعاون مع رئيس الجمعية



(Human Resources)مسئول الموارد البشرية 

. هو المسئول عن دراسة احتياجات أعضاء الجمعية والعمل على اقتراح برامج تدريبية مناسبة

.هو المسئول عن تقييم األعضاء ورفع تقارير تقييم اآلداء لرئيس الجمعية

.يدلةيعمل بصورة مباشرة مع مسئول العالقات الداخلية ومسئول التدريب باالتحاد المصري لطالب ص



:هيئة المكتب

.ومختصة بمناقشة جميع أمور الجمعية  الداخلية والخارجية, هي هيئة إصدار القرارات

اء هيئة تعقد اجتماعات هيئة المكتب بصفة دورية كل أسبوع ويكون النصاب القانوني حالة حضور ثلثي أعض

.المكتب على األقل

تماع في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل االجتماع لمدة نصف ساعة وفي حالة عدم  اكتمال النصاب يتم بدء االج

يبين ، وفى حالة عدم  اكتمال العدد يؤجل االجتماع ويحدد ميعاد آخر يتم فيه محاسبة المتغ1+بنصف عدداألعضاء 

.إال في حالة وجود عذر مقبول من الذين حضروا لالجتماع

لبشرية الجمعية ، وأمين الصندوق ، ومسئول الموارد اعامتتكون هيئة المكتب من رؤساء اللجان باإلضافة ألمين

.، ومسؤول التبادل الطالبي ورئيس الجمعية



:هيئة المكتب

سياسته على أعضاء هيئة المكتب ان يسعوا لتطبيق جدول مشاريع االتحاد المصري لطالب الصيدلة و

.لكل عام مع الحفاظ على سياسة الجمعية وخطته الداخلية

:في حالة استقالة أحد أعضاء هيئة المكتب

الة يتم يجب الدعوة الجتماع هيئة مكتب طارئ لمناقشة  أسباب االستقالة ، وفي حالة قبول االستق

تاريخ االستقالة تعيين النائب لفترة مؤقتة لحين تعيين رئيس جديد للجنة في موعد أقصاه أسبوعين من

هيئة من قَِبل أعضاء هيئة المكتب، و في حالة عدم وجود نائب يقوم الرئيس بترشيح أحد أعضاء
.المكتب لتولي مهام اللجنة لحين تعيين الرئيس الجديد للجنة



:هيئة المكتب

سياسته على أعضاء هيئة المكتب ان يسعوا لتطبيق جدول مشاريع االتحاد المصري لطالب الصيدلة و

.لكل عام مع الحفاظ على سياسة الجمعية وخطته الداخلية

:في حالة استقالة أحد أعضاء هيئة المكتب

الة يتم يجب الدعوة الجتماع هيئة مكتب طارئ لمناقشة  أسباب االستقالة ، وفي حالة قبول االستق

تاريخ االستقالة تعيين النائب لفترة مؤقتة لحين تعيين رئيس جديد للجنة في موعد أقصاه أسبوعين من

هيئة من قَِبل أعضاء هيئة المكتب، و في حالة عدم وجود نائب يقوم الرئيس بترشيح أحد أعضاء
.المكتب لتولي مهام اللجنة لحين تعيين الرئيس الجديد للجنة



:هيئة المكتب

.  يتم فتح باب الترشح في خالل يومين من تاريخ قبول االستقالة

دة  باألغلبية يتم الموافقة  على االستقالة من قِبل هيئة المكتب دون تحقيق أي عقوبة بعد تسليم العه
.البسيطة

.ائب الرئيسفي حالة استقالة رئيس الجمعية يقوم نائب الرئيس بحل محله، ويتم اختيار قائم بأعمال ن

طا وال يحق أعضاء هيئة المكتب البد أن يكونوا متفرغين تماماً ألعمال الجمعية العلمية الصيدلية بطن
.في أي نشاط آخرشغل اي مناصبلهم 

. ينتكون مدة تولّي أعضاء هيئة المكتب عام واحد، وال يجوز الترشح لنفس المنصب أكثر من عام



:هيئة المكتب

 EPSF-Tanta"يطلق على أعضاء هيئة المكتب السابقين الذين تم قبول تقاريرهم السنوية لقب 
Alalumnus."

ال يتعدى يقوم رئيس كل لجنة بتعيين رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنته وعدد من نوابه ، بحيث

ر أن رئيس بعد أخذ موافقة رئيس الجمعية مع األخذ في االعتبا, ( نائب أول وثاني ) عدد نائبيه اثنين  

.يهاللجنة مسئول مسئولية كاملة ومباشرة عن رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنته وعن نائب
.يتم تقديم تقارير دورية من قبل رؤساء اللجان لرئيس الجمعية وترفع لرائد الجمعية



اللجانمسئولي 

(Public Health)مسئول لجنة الصحة العامة 

(Professional Development)مسئول لجنة التطويرالمهني 

Social Activities ))لجنة األنشطة االجتماعية 

(Continuous Education)لجنة التعليم المستمر 



اللجانمسئولي 

 (Organizing Committee)لجنة التنظيم
(External Relations)لجنة العالقات الخارجية 

(Media and Publication)لجنة اإلعالم والمطبوعات 
:باإلضافة إلى

 Official)الممثل الرسمي و (  Local Exchange officer)مسئول التبادل الطالبي 
Representative)


