
1 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 اءالنس وأمراض التوليد ألختصاصي السودانية دستور الجمعية
 المادة االولى:

 االسم: الجمعية السودانية ألختصاصي التوليد وأمراض النساء.

 المادة الثانية:

 النساء.: أ. تطوير وترقية علم وفن تخصص التوليد وأمراض االهداف
 الهداف المشتركة.اب. العمل مع التعاون الوثيق مع الجمعيات والهيئات المثلية لبلوغ 

 المادة الثالثة:

 البند االول:
 شروط العضوية:

 سوداني الجنسية. .1
 دفع الرسوم السنوية. .2
 نال شهادة التخصص. .3
 التحلى بالقيم واالخالق. .4

 البند الثاني:

 شروط زوال العضوية:

 الوفاة. .1

 الستقالة.. ا2

 عدم دفع الرسوم السنوية لمدة عامين. .2
 

 المادة الرابعة:
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 البند االول :
 من الرئيس والسكرتير وأمين المال.الوظائف القيادية تتكون  -

 البند الثاني:

تتكون اللجنة التنفيذية من هؤالء بعد أضاااااااااااافة عضاااااااااااوين عخرين ويتم أنتخابهم جمعيا  عند كل دورة للجنة  -
 العمومية.

 البند الثالث:  

 حقوق العضوية:

 التسهيالت للمؤتمرات الخارجية .  -1
 حضور المؤتمر السنوي للجمعية.  -2

 البند الرابع:

 واجبات العضو:

 الجمعية العمومية./ حضور اجتماعات 1

 / المساهمة في كل أنشطة الجمعية.2

 / تبليغ اللجنة التنفيذية عن اي مشاكل لالعضاء.3

 التنفيذين بواسطة الجمعية العمومية ./ يتم ترشيح 4

 

 البند الخامس:

 يتم التصويت علي المرشحين بواسطة الحضور في الجمعية العمومية. -

 البند السادس:

 أعباء رئيس الجمعية: .أ
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 رئاسة كل أجتماعات الجمعية من عمومية وتنفيذية واالشراف علي أعمال المسئولين االخرين. -
 صوته متي عادت الحاجة. للرئيس صوت مرجح باالضافة الي -
 أعباء السكرتير: .ب
 مسئول عن الشئون االدارية العامة للجمعية. -
 عليه تدوين وقائع الجلسات وحفظ التقارير والمراسالت كماعليه ترتيب برامج الجمعية وأجندة االجتماعات. -
 عليه إعداد التقرير الدوري للجمعية العمومية. -

 ج. اعباء امين المال:

 لجمعية من اشتراكات ومصادر أخرى .إيردات اجمع  -

 عليه إعداد الميزانية للدورة المنتهية للجمعية العمومية وايضا  الميزانية للدورة المقبلة. -

الصااااااااااااارف علي خطط وبرامج المكاتب المختلفة المجازة من اللجنة التنفيذية وتوقيع الطلبات من رئيس الجمعية من  -
 رئييس الجمعية قبل أسبوع علي االقل من التنفيذ من الئيس والمسئول المالي 

 تاكيد الطلب حسب االولويات.

 د. أعباء المكتب االجتماعي.

 والثقافية وأجازتها من اللجنة التنفيذية .* وضع خطط للبرامج االجتماعية 

 * المساهمة في الوفيات والمرض للعضو حسب الالئحة  بالتنسيق مع المكتب المالي .

 الحث علي الرباط االجتماعي بين االعضاء .* 

 :ه. المكتب االكاديمي

 * وضع برامج ودورات تدريبية لالعضاء .

 نساء والتوليد بالتنسيق مع المكتب االستشاري للنساء والتوليد.* وضع البرتكوالت وسير العمل في أقسام ال

 * وضع البرنامج االكاديمي في المؤتمرات واالتصال بالمحاضرين خارج وداخل البالد.

 و. المكتب االعالمي:
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 كل البرامج واألنشطة لالعضاء داخل وخارج القطر بطرق االعالم المختلفة.ربط 

 خ. مكتب شئون دول المهجر:

 الرباط الحالي والثقافي واالكاديمي واالجتماعي مع االعضاء بدول المهجر.

 المادة الخامسة:

 اللجنة التنفيذية:

أجتماعات في العام او حينما يدعو لذلك الرئيس او السكرتير او اثنان  6تعقد اللجنة التنفيذية علي االقل  -
 من أعضاء اللجنة التنفيذية.

 القانوني.ثالثة أعضاء يكونون النصاب  -

 المادة السادسة:

 البند االول:

 الجمعية العمومية : .أ

 تنعقد الجمعية العمومية كل عام خالل الربع االول من العام.

 مهام الجمعية العمومية:

 مناقشة التقرير العام والمعد سلفا واجازته. .1
 مناقشة واجازة التقرير المالي المراجع. .2
جازة اي مواضيع مدرجة في  .3  االجندة.مناقشة وا 
 ثلثان من االعضاء النشطين يمثلون النصاب. .4
في حالة عدم اكتمال النصااااااب يؤجل االجتماع ويحدد ميعاد عخر وفيه يمثل اي عدد من الحضاااااور النصااااااب  .5

 القانوني.

 البند الثاني:
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جتماع الجمعية العمومية الطارىء اذا جد ساابب طارئي وجيه يدعى له او في حالة رةبة نصااف أعضاااء أ -
 الجمعية كتابة موضحين السبب.

 كيف يكون برنامج أجتماعات العمل . -
 قراءة حيثيات االجتماع السابق وأمضائها. .1
 اي مواضيع برزت من الحيثيات لم تكتمل مناقشتها في االجتماع السابق. .2
 تقارير اللجنة أو االعضاء التنفيذيين. .3
 قبول االعضاء الجدد. .4
 اي مواضيع جديدة. .5
 رفع الجلسة. .6

 الثالث: البند
 :أهداف اللجنة
 تنمية قدرات االخصائيين :/ 1

 .ورش عمل 
 .سمنارات 
 .مؤتمرات 

 تواصل االجيال وربط النسيج االجتماعي. / 2
 / أمتالك دار للجمعية.3

 المادة السابعة:
 الحوافز والنثريات:

 الحوافز الشهرية للموظفين: -1
 المراقب المالي. -
 السكرتارية. -
 الفراشة. -

 جنيه االيتعدى في خالل العام رسوم العضوية . 50اللجنة التنفيذية بمقابل نثريات أجتماعات  -2
تدفع حوافز االجتماعات كرساااااااااوم العضاااااااااوية للجمعية في نهاية العام دون أساااااااااتثناء العضااااااااااءاللجنة  -3

 التنفيذية.
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 المادة الثامنة:

 تعديل الدستور:

ادمة ويصير ترفعه للجمعية العمومية الق اي طلب لتغيير مادة في الدستور يرفع كتابة للجنة التنفيذية لكي
 من االعضاء.  3/2مجازا   اذا وافق عليه بالتصويت 

 

 


