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 2020( لسنة   15  قرار رقم )

بالجامعة الداخلية اللوائح إصدار بشأن  

 (جينيالخرالتنظيمية لرابطة )الالئحة 
 

 ( 1)  رقم مادة

 (التعريفات)

 خالف النص سياق يقتض لم ما منها كل قرين المبينة المعاني التالية والعبارات للكلمات يكون

  ذلك :

 يقيةطبالتجامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية و :الجامعة

تكون ادارية  بحيث وحدة ك دارة الرابطة وتصريف شؤونها تولى إت : جينيوحدة رابطة الخر

جين بإدارة المسجل العاميتبعيتها لقسم الخر   

ة اإلجازة الجامعية التخصصيعلى   اوالذين تحصلو الجنسين من الجامعة خريجو: الخريجون

 . احد البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة من ()البكالوريوس أو الليسانس

الالئحة التنظيمية لرابطة   : هي عبارة عن أحكام الجامعة خريجي لرابطة التنظيمية الالئحة

 2020لسنة  (  15جين  الصادرة عن الجامعة وفق قرار رقم ) يالخر

الصادرة جين  يتنظمها أحكام الالئحة التنظيمية لرابطة الخرالتي   الخريجين رابطة:  الرابطة

 2020لسنة ( 15عن الجامعة وفق قرار رقم )  

وفي الجامعة  جييرالمؤتمر العام للخرجين ويخصص لدعوة كافة خ للرابطة: مالمؤتمر العا

 وفي المناسبات الهامة ذات الصلة وينعقد بصفة دوريةالجامعة  جميع التخصصات التي تقدمها

 كافة يخصص لدعوة الذيو جينيالعام للرابطة إحياء يوم الخر على أن يتضمن المؤتمر

لكل عام دراسي وارباب العمل و واصحاب المصالح ومحدد وفق   الجامعة وخريجات خريجي

 من كل عام دراسي. /12 /23سياسة التسجيل والقبول بالجامعة   الموافق: 
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 (2) رقم مادة

 (رؤية ورسالة واهداف الرابطة)

  الرابطة: رؤية

 .جين والجامعةيبين الخر والوالء االنتماءفي تحقيق مفاهيم  التميز

  :الرابطة رسالة

 للرابطة اهداف كثيرة تمثل االتي : 

 والوالء االنتماء مفاهيم وتكريس وغرس وخرجيها الجامعة بين فيما العالقة أواصر توطيد هي

 أجل من الجامعة مع والتعاون المتبادل العطاء استمرار على وحثهم الخريجين صفوف بين

 .الخريج رعاية ومواصلة المجتمع بخدمة الرقي

 الرابطة اهداف

 لدعم والثقافية العلمية مرافقها الستخدام الجامعة تقدمها التي المتاحة التسهيالت من االستفادة.1

 .  المختلفة المعرفة صنوف  من االستزادة على وتحفيزهم الرابطة أعضاء

 تذليل على الجماعي والعمل وتطلعاتهم وهمومهم قضاياهم لطرح للخريجين منبر توفير. 2

 . برسالتها يرتبط أو الجامعة بمهام يتصل فيما خاصة تواجههم التي الصعاب

 تزويد خالل من بالجامعة التعليمية المناهج خطط تطوير في دورهم بأهمية الخريجين توعية. 3

 باالحتياجات يتعلق فيما العملية الحياة مجاالت شتى في المكتسبة المعلومات بمحصلة الجامعة

 . مواكبتها من الجامعة لتمكين المجتمع خدمات تنمية ومستلزمات العمل ألسواق الفعلية

 العامة الموضوعات حول سيما ال الرابطة أهداف يحقق بما الجماعي التنظيمي العمل تنمية. 4

.المحيط المجتمع خدمة تخص التي  

 معلوماته وتحديث اآلراء لتبادل والعلمي األكاديمي بالمناخ دائم اتصال على الخريج إبقاء.5

 قنوات من للرابطة الجامعة تقدمه  ما خالل من علمية تطورات من يستجد ما بمتابعة العلمية

.المختلفة بهيئاته الجامعي المجتمع وبين بينها تواصل  

 حقوق رعاية شأنها من السائدة التشريعات إطار في أخرى نشاطات أو أعمال أية ممارسة. 6

.او أي دراسات او مشاريع في البحث العلمي  المجتمع لصالح منفعة إحراز أو الخريجين  
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 (3) مادة رقم

 ( إدارة الرابطة) 

 الرابطة تنفيذ المهامعلى  باإلشراف والمتابعة تختص جينيالخررابطة وحدة وحدة تسمى  تنشئ

جين بإدارة المسجل يلقسم الخرالهيكل التنظيمي للجامعة تابعة  وتكون وفق شؤونها وتصريف

 فق المهام التالية:و العام

 .جين الجامعةيخر على أعمال اللجنة التنفيذية لرابطة ةاإلداري المتابعةو اإلشراف -

لرابطة على تحقيق أهداف ا لالعامة للرابطة والتي تعم  تعلى إعداد السياسا اإلشراف -

 .الجامعة جينيخرل

  .جين الجامعةيلرابطة خراإلجراءات المالية للجنة  التنفيذية  على المتابعةو اإلشراف -

 ووضع أدائها ومراقبةلرابطة خرجين الجامعة   المختلفة اللجان أعمال على اإلشراف -

 .لعملها الضوابط

جين يالخرلرابطة  اللجنة التنفيذية ءعضاألاإلشراف على عمليات  االقتراع واالنتخاب  -

 .ومتابعة تنفيذها الختصاصها

 جين وإدارة الجامعة في كل ما يخص أعمال الرابطةياعتبارها جسر التواصل بين الخر -

 .جين بالجامعةيالخر ةرابط أعمال لسير الداخلية والنظم والقواعد الضوابط وضع -

 (4) مادة رقم

 (ة)اللجنة التنفيذي

 في المبينة لإلجراءات وفق انتخابهم يتم أعضاء تسعةو رئيس من وتتكون ، "  تنفيذية لجنةال"

 -:األقسام العلمية التاليةمن جين يالخر من الالئحة هذه

 

 العـــــــــــلوم تطبيقيـــــة العلــــــــوم إنسانيـــــــة

 قسم علوم الحاسوب قسم إدارة إعمال

 المدنيةالهندسة قسم  قسم المحاسبة

 المعمارية قسم الهندسة قسم القانون

 قسم هندسة النفط اللغة اإلنجليزيةقسم 

 ----------- مصارفقسم التمويل وال
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 (5) مادة رقم

 (ة) اختصاصات اللجنة التنفيذي

 وحدةمسجل الجامعة عن طريق ل العام اإلشراف تحت انتخابهاالتي تم   اللجنة التنفيذية تعمل

دة اوفق أحكام الم جين بإدارة المسجل العاميقسم الخرلرابطة وتكون تبعيتها  جينيرابطة الخر

 وتختص باالتي: من احكام هذه الالئحة (3رقم )

 . تنفيذها ومتابعة الرابطة ومشروعات برامجإعداد خطط و •

 الرابطة أهداف تحقق التي واألنشطة الفعاليات وتنظيم للرابطة العامة السياسة تنفيذ •

  .تنفيذها على واإلشراف

 .الرابطة أعمال لسير الداخلية والنظم والقواعد الضوابطالتقيد بتنفيذ  •

عن طريق  إدارة الجامعةو مع بشأنها والتنسيق عامة بصفة الخريجين قضايا البث في •

 .الخرجين  رابطة  وحدة

 (6) مادة رقم

 (للرابطة اللجنة التنفيذيةهيكلية  )

 هيكل اللجنة التنفيذية

 : التالية من الهيكلة اإلدارية التنفيذية اللجنة تتكون

  الرئيس -1

  الرئيس نائب -2

  مقرر اللجنة -3

 والمالية رئيس اللجنة اإلدارية -4

 الرياضيةرئيس اللجنة  -5

  الخريجين قضايا لجنة رئيس  -6

  الراجعة التغذية لجنة رئيس -7

  العامة العالقات لجنة رئيس -8

 . واالجتماعية الثقافية اللجنة رئيس -9

 الجامعية .رئيس لجنة النشاطات  -10
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 (7) مادة رقم

 (ة) اختصاصات  رئيس اللجنة التنفيذي  

 والمهام التالية: تكون وفق االختصاصات

 جين بالجامعــة.يالجامعة والتواصل مع وحدة رابطة الخر لدىالرابطة تمثيل  -

 جين.يلتنظيم وعقد المؤتمر العام للخرجين للدعوة يخرالالتنسيق مع وحدة رابطة   -

 لالمتحانات الدورية للجنة التنفيذية وفق أقسام هذه الالئحة.الدعوة  -

 جين بالجامعةيالتنسيق في االعمال االدارية والمالية بين الرابطة والخر -

 

 (8) مادة رقم

 رئيس(نائب ال) اختصاصات  

الرئيس في حالة غيابه ويتولى مساعدة الرئيس اصات تصنائب الرئيس جميع مهام أو إخلتكون 

 مهامه في الظروف العاديةفي مختلف 

 (9) مادة رقم

 (مقرر اللجنة اختصاصات) 

 للرابطة كاالتي:مقرر اللجنة  توصالحياإختصاصات وتكون مهام 

 . الدورية للجنة التنفيذيةاالجتماعات جدول بنود إعداد  -

 .جينيرابطة الخر التنسيق مع وحدةب بهــــااالجتماعات واالحتفاظ  محاضروتوثيق  إعداد -

 .متابعة تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية  -

 .جينياالشراف على سجالت العضوية ومتابعة تحديثهــا بالتنسيق مع وحدة رابطة الخر -
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 (10) مادة رقم

 (االخرى نااللجرؤساء )اختصاصات 

 :واللجان هم

 .رئيس اللجنة اإلدارية والمالية ❖

 .رئيس اللجنة الرياضية ❖

 . الخريجين قضايا لجنة رئيس ❖

 . الراجعة التغذية لجنة رئيس ❖

 . العامة العالقات لجنة رئيس ❖

 .واالجتماعية الثقافية اللجنة رئيس ❖

 رئيس لجنة النشاطات الجامعية . ❖

وفق آلية يتم تحديدها من وحدة  المنوه عنهــا اعاله اللجان وواجبات إختصاصات تحدد مهام و

 ويصدر بشأنهــا قراراً من إدارة الجامعـــة الرابطة الطالبية وادارة المسجل

 

 (11) مادة رقم

 )عضوية الرابطة(

التمتع بالعضوية في الرابطة  م2000الجامعة سنة  تأسيسالجامعة من تاريخ  خريجيلكافة  يحق

 .(12الواردة في المادة ) للرابطةاالنتساب  شروط طالما تحققت فيهم 

 (12) مادة رقم 

 (للرابطة)شروط االنتساب 

 :  يلي ما الرابطة عضوية على للحصول بطلب يتقدم فيمن يشترط

  إفريقيا للعلوم اإلنسانية جامعة تمنحها التي العلمية الدرجات إحدى على أن يكون تحصل •

 والتطبيقية.

 بالشرف مخلة جناية في حكم بحقه صدر قد يكون وأال والسلوك السيرة حسن يكون أن •

 . األمانة أو

  بالجامعة.لوائح الرابطة والصادرة عن  هد بااللتزام بتطبيق كافة اإلجراءات عأن يت •

كافة النظم واللوائح المعمول بها في الجامعة أو الصادرة عن بتطبيق  يتعهد بااللتزامأن  •

 .وزارة التعليم العالي في ليبيا
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 (13) مادة رقم

 للرابطة( لالنتساب الدعوة)

أن تكون  علىجين للجامعة يبدعوة كافة الخر يجب أن تتقيد إدارة المسجل العام بالجامعة 

  شروط الدعوة لالنتساب وفق االتي:

 . عضويتها وشروط وأهدافها الرابطة نشأة عن وافية نبذة •

 الخريجين قبل من وإعادتها لتعبئتها مسجل الجامعة من المعتمدة العضوية طلب استمارة •

 . الرابطة لعضوية االنضمام في الراغبين

 .اإلعفاءات إن وجدتوكذلك تحديد شروط منح   سداده أليةو السنوي االشتراك رسم تحديد -

 (14) رقم مادة

 (لرابطةا أعضاء واجبات)

 جين:ية الخررابط أعضاء واجبات

 واإلداري التدريسي طاقمهامع  قالتعامل الالئو ولوائحها وأنظمتها الجامعة قوانينبالتقيد  -

 .ذلك مع يتعارض نشاط أو فعل بأي اإلتيان وعدم

 . الرابطة وأهداف غايات لتحقيق السائدة، التشريعات إطار في ممكن جهد كل بذل -

 (15) مادة رقم

 (إجتماعات اللجنة التنفيذية)

 مرة كل شهر على االقل. رئيسها تجتمع اللجنة التنفيذية بناًء على دعوة من -

 الحاجة. إقتضتمرة شهرياً إذا  مع أكثر منتالتنفيذية أن تجيحق للجنة  -

أكثر من نصف عدد حضرهــا تكون إجتماعات اللجنة التنفيذية صحيحة إذا  -

 االعضاء شرط أن يكون الرئيس أو النائب من بينهم.
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 (16) مادة رقم

 (اللجنة التنفيذية قراراتإ)

بأغلبية االعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي  ـاقراراتهإاللجنة التنفيذية  تعتمد -

 .رئيس الرابطةفيه الذي الجانب   حيرج االصوات

من محاضر االجتماعات بعد توقيعهــا  قرارات اللجنة التنفيذية فيإيجب أن تدون  -

 .كافة االعضاء الحاضرين

 (17) مادة رقم

 (الموارد الماليــة)

 :ية للرابطة منورادات السنيتتكون اال

 .المبلغ السنوي المقطوع الذي تخصصه إدارة الجامعــة لدعم أنشطة الرابطة -

 .شتراكات العضوية ويحدد وفق الالئحة الماليـة للجامعـــةإرسوم  -

 .لرابطــةااالموال التي يقدمهــا الرعاة ألنشطة بات والتبرعات واله -

 (18) مادة رقم

 (إجراءات الصرف)

الماليــة  ةالواردة بالالئحالماليــة للجامعــة  اإلجراءاتيتم الصرف وفق  -

 .وحدة رابطة الخرجين عن طريق  للجامعـــة

 (19) مادة رقم

 اللوائح الجامعةرابطة الخريجين ب على تسري ، الالئحة هذه بأحكام اإلخالل دون

 . والتطبيقية االنسانية للعلوم افريقيا بجامعة بها المعمول واألنظمة


