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 ردنيةندية الطالبية في جامعة الزيتونة األأ ألتعليمات ا

 

ردنية " ويعمل بها اعتباراً من تاريخ ندية الطالبية في جامعة الزيتونة األاأل(: تسمى هذه التعليمات " تعليمات 1لمادة )ا

 اقرارها.

ة ما لم تدل القرين دناهأالمعاني المخصصة لها حيثما وردت في هذه التعليمات  اآلتية(: يكون للكلمات والعبارات 2المادة )

 .على خالف ذلك

 .ردنيةألالجامعة: جامعة الزيتونة ا

 .ردنيةألالرئيس: رئيس جامعة الزيتونة ا

 . عمادة شؤون الطلبة :العمادة

 .الطلبةالعميد: عميد شؤون 

 .ندية الطالبيةأل: انديةاأل

 .ل الدرجة العلمية المنتسب للنادي: هو الطالب المسجل في الجامعة لنيالعضو

  .بناًء على تنسيب من العميد ، وفق القرارات التي يصدرها الرئيس، أندية بإشراف العمادة الحرم الجامعي(:  يؤسس في 3المادة )

 العلمية والفنية والثقافية.تغطي االندية النشاطات (: 4المادة )

 :ما يأتيالطالبية الى تحقيق (: تهدف األندية 5المادة )

  تعزيز النشاطات المنهجية والالمنهجية.أ . 

 تقوية اواصر التعاون والتفاهم بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.ب. 

 .الجامعةوالعمل الجماعي بين طلبة تشجيع الميول التطوعية والخدمات العامة ج . 

 إفساح المجال للطلبة الوافدين للمشاركة في النشاطات الطالبية وإظهار ثقافتهم وميولهم ومهاراتهم. .  د

 واالبتكار لدى الطالب الجامعي. والريادة القيادة . تنمية مهاراته

 .الطائفية أو اإلقليميةمور السياسية أو ألبا االشتغالندية أل(: اليجوز ل6المادة )

 (: 7)المادة 

  العامة واالدارية.تعمل األندية على تحقيق أهدافها من خالل الهيئتين  -أ

عضاء أعشرة ( 10ن ال يقل عددهم عن )أعلى جميعهم المنتسبين الى النادي تتكون الهيئة العامة من األعضاء  -ب

 : اآلتيةوتمارس المهام 

 . انتخاب الهيئة االدارية من بين أعضائها.1

 داري السنوي الذي تقدمه الهيئة االدارية واقراره.إلالتقرير المالي وا. مناقشة 2

 مناقشة خطة العمل السنوية وإقرارها.. 3

 وات واللقاءات العلمية والثقافية.. المشاركة في تنظيم المحاضرات والند4             

          سحب الثقة من الهيئة اإلدارية على ان يتم ذلك بأغلبية ثلثي األعضاء. .5

زاد  اذا، و بطريقة االقتراع السريأأعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالتزكية خمسة تتكون الهيئة االدارية لكل ناٍد من  -ج

 .لقةطغلبية المتوفر األاالنتخابات ويشترط لقانونية هذه  ،وفق ترتيبات تعدها العمادة خمسة ( 5عدد المرشحين عن )

 : يأتييرشح نفسه لعضوية الهيئة االدارية ألي ناٍد ما  الطالب الذي: يشترط في (8المادة )
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 ان يكون المرشح عضواً في الهيئة العامة للنادي.أ. 

 .القلأعلى  اندراسي نالجامعة فصال في ةب. ان يبقى على تخرج

 ي عقوبة تاديبية باستثناء عقوبة التنبيه.أج. ان ال يكون قد صدرت بحقه 

 مؤجالً لدراسته في الجامعة في الفصل الذي يترشح به.ان ال يكون د. 

جراءات تعلنها إاالدارية للنادي خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي وفق عضاء الهيئة أ(: تتم عملية انتخاب 9المادة)

 وللرئيس تأجيل االنتخابات للمدة التي يراها مناسبة. ، العمادة

 .نابة في حق االنتخاباإلو أوال يجوز التوكيل ، تخاب وفق نظام الصوت الواحد(: تتم عملية االن10المادة )

 يام على االقل.أ(: يحق للمرشح االنسحاب خطياً قبل موعد االنتخابات المحددة بثالثة 11المادة )

 :اآلتيةمور مهامها األويدخل ضمن ، دارية لكل ناٍد شؤونها االدارية والمالية والتنظيميةإل(: تتولى الهيئة ا12المادة )

 هداف النادي.أجراءات الالزمة لتحقيق إلأ. اتخاذ القرارات وا

 مدى ما تحقق من خطة العمل السنوية المقررة.  ،ى الهيئة العامةإلب. تقديم التقرير السنوي عن النشاطات المختلفة للنادي 

 داري السنوي الى الهيئة العامة.إلج . تقديم التقرير المالي وا

 .تنفيذ قرارات الهيئة العامةد. 

 اجتماعات الهيئة العامة. تنظيمه. 

 ا.نفيذهتتنوي القيام بها والمستلزمات المالية لمة تتضمن النشاطات التي اى الهيئة العإلو. تقديم خطة عمل سنوية 

 ز. تحديد الوسائل المناسبة لتحقيق أهداف النادي بموافقة العميد.

 

يق للصندوق عن طر وأمينا، ونائباً للرئيس ،تنتخب الهيئة االدارية من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده رئيساً لها :(13المادة )

 السري. االقتراع

 :اآلتيفق ويتولى أعضاء الهيئة االدارية القيام بالمهام التي تحول اليهم كل حسب اختصاصه  :(14المادة )

  :رئيس النادي -أ

 .داريةاإلجازتها من قبل الهيئة إمراسالت بعد العمال النادي وتوقيع أشراف على اإل -1

 مام المسؤولين في الجامعة.أتمثيل النادي  -2

 .دارية والهيئة العامةإلرئاسة جلسات الهيئة ا -3

 عمالها.أشراف على إلالهيئة العامة وا أعضاء تشكيل اللجان الطالبية للنشاطات المختلفة من -4

  :نائب رئيس النادي -ب

 .وب عن رئيس النادي في حالة غيابهين -1

 عمال التي يوكلها له رئيس النادي.ألالقيام با -2

 أمين السر: -ج

 .دارية والعامةإلتدوين وقائع جلسات الهيئة ا -1

 .ف على تنظيم سجالت النادي وحفظهاشرااإل -2

 :أمين الصندوق -د

 .حفظ الدفاتر والمستندات المالية -1

 مانات الجامعة.أيداعها في إدارية وموافقة العميد ويتم إلرارها من الهيئة اإقتسلم أي ايرادات تصل الى النادي بعد  -2

 دارية للنادي:اإلحاالت فقدان العضوية من الهيئة : (15)لمادة ا

 .روط الترشيح للعضو المنصوص عليهاحد شأفقدان  -أ

 .مخالفة تعليمات األندية -ب

 .ها، أو انسحب منفصل من الجامعة اإذ -ج

 .الوفاة -د

 .االستقالة الخطية -ه
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و خمس مرات متفرقة دون عذر تقبلة أ، دارية للناديمتتالية عن حضور جلسات الهيئة اإل غياب العضو ثالث مرات -و

  .الهيئة االدارية

 .نتخابات جديدةإدارية سنة دراسية واحدة تجري بعدها إل(: مدة عضوية الهيئة ا16المادة )

ات بأغلبية اصووتصدر القرارات  ،ا حضرها ما يزيد على نصف األعضاءإذاجتماعات الهيئة االدارية للنادي قانونية  تعد(: 17المادة )

 وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس النادي.، الحاضرين

دارية ألي سبب كان يحل محله الطالب الذي يليه في ترتيب األصوات من خال منصب عضو من أعضاء الهيئة اإل اذا(: 18المادة )

دارية بإختيار عضو ذا تعذر ذلك تقوم الهيئة اإلإغير أعضاء الهيئة االدارية في آخر انتخابات اجرتها الهيئة العامة و

قتراع الداخلي، وفي حالة تساوي ئة االدارية بالتزكية أو باالالهي للمنصب الشاغر ممن تنطبق عليهم  شروط عضوية

 عضواً من صوت لمصلحته رئيس النادي. يعداألصوات 

 

جتماعات غير عادية بقرار من الهيئة االدارية او بناًء على ويجوز دعوتها ال ،ع الهيئة العامة مرة واحدة كل عام(: تجتم19المادة )

  .الهيئة العامة عضاءأطلب ما يزيد على نصف عدد 

واذا لم يكتمل النصاب يؤجل االجتماع ، عدد األعضاء: يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً اذا حضره ما يزيد على نصف (20المادة )

ً مهما بلغ عدد الحضور يعدلمدة اسبوع واحد  ، ما عدا االجتماعات التي يجري فيها انتخاب الهيئة بعد ذلك قانونيا

 االدارية.

 (:   21المادة )

لى م ا، بإشعار يسلبالتنسيق مع الهيئة االداريةتدعى الهيئة العامة لإلجتماعات في المكان المخصص لها من قبل العميد  -أ 

 جتماع بأسبوع على االقل ويرفق بهذا األشعار جدول األعمال.وذلك قبل موعد اال األعضاء جميعهم 

   .تدعى الهيئة االدارية لالجتماعات من قبل رئيس النادي كلما دعت الحاجة -ب                 

 (: 22المادة )

 لى العميد.إدارية قراراتها إلترفع كل من الهيئة العامة والهيئة ا  -أ 

 هدافها ومصلحتها.أالجامعة ودارية منسجمة مع سياسة إليجب ان تكون قرارات الهيئة العامة والهيئة ا -ب             

 .بدء العام الجامعي وتنتهي بنهايته(: تبدأ السنة المالية لكل ناٍد ب23المادة )

ورئيس النادي بعد موافقة ، وتسحب بتوقيع كل من امين الصندوق ، مانات الجامعةأموال االندية باسمها في أ(: تودع 24المادة )

 العميد.

في األوجه  إالوال يجوز صرف هذه األموال ، دارية في اجتماع قانونير من الهيئة اإلندية بقراألموال اأ(: يجري صرف 25المادة)

 التي تخدم اهداف االندية ونشاطاتها العامة بموافقة العميد.

ن العميد مويجوز للرئيس وبتنسيب ، (: تساهم العمادة في تغطية نفقات االندية، وفق ما تنص عليه التعليمات الخاصة بذلك26المادة )

 ات االندية اذا استدعى األمر ذلك.زيادة مساهمة العمادة في نفق

 : (: تتكون ايرادات األندية من27المادة )

 ة العمادة في دعم نشاطات األندية.مساهم -أ

 النشاطات التي تقوم بها األندية. ريع -ب

 ايرادات اخرى تتم الموافقة عليها وفق أنظمة وتعليمات الجامعة. أيالتبرعات والهبات و -ج

 الشؤون المالية في الجامعة. دائرةمن قبل مور المالية الخاصة باألندية أل(: يتم تدقيق ا28المادة )

حكام  هذه التعليمات بما في ذلك تلك الخاصة أئية التي يراها ضرورية  لتنفيذ (: يصدر العميد القرارات التنفيذية واالجرا29المادة )

 باالنتخابات.

 وجميعها. ندية داخل الجامعةألعلى نشاطات ا اإلشراف(: تتولى العمادة 30المادة )

 موال النادي وموجوداته للعمادة.أوتؤول  ،(: تحل االندية بقرار من رئيس الجامعة بناًء على تنسيب من العميد31المادة )

 .يرد فيها نص لم الحاالت التيفي (: لرئيس الجامعة البت 32المادة )

 عن تنفيذ هذه التعليمات. النمسؤووالعميد (: الرئيس 33المادة)


