
1 
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 الـرحـيـمبــســم هللا الـرحـمـن 

 مهام االتحاد 

 اتحاد الطالب هو الجهة المنتخبة الممثلة للطالب وتهدف إلى تحقيق ما يلى:   

 تمثيل الطالب فى كل القررات والنقاشات المتعلقة بهم، وتوصيل آرائهم إلى إدارة الجامعة. .1
العمل على حل جميع مشاكل الطالب داخل وخارج الجامعة لتحقيِق حياة جامعية أفضل،  .2

 والتواصل مع مختلِف إداراِت الجامعة لتحقيِق ذلك.
 تنمية القيم الروحية واألخالقية وإعالء قيمة االنتماء للوطن والجامعة، والعمل بروح الفريق. .3

صقل مواهب الطالب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم واستثمار أوقات فراغهم وتوظيفها بما يعود  .4

ك بالمشاركة فى تنظيم فعاليات وأنشطة فى مختلف بالنفع على الطالب والجامعة والوطن، وذل

المجاالت )رياضية، اجتماعية، كشفية، فنية، ثقافية، وغيرها( وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز 

 وتشجيع المتميزين فيها.

دعم األنشطة واألسر والمجتمعات والنوادى الطالبية والمساعدة فى تنظيمها لالستفادة من  .5

 وتنمية قدراتهم اإلبداعية. مهارات وطاقات الطالب

 تدعيم عالقات التواصل مع المجتمع ومؤسساته المختلفة. .6
وضع وتنظيم برامج ومشروعات وأنشطة طالبية تخدم أهداف الجامعة وتساهم بإيجابية فى بناء  .7

 وتطوير المجتمع.
 

 شروط وآلية الترشح 

على درجة البكالوريوس، يتم تشكيل اتحاد الطالب من طالب الجامعة المقيدين بها للحصول  

بمعرفة الطالب المرشح بنفسه،  ويكون الترشح بملئ استمارة الترشح فى مكتب شئون الطالب

وتحتوى استمارة الترشح على كل بيانات المرشح وبرنامجه االنتخابى، ويشترط فيمن يتقدم 

 للترشح لعضوية االتحاد أن يكون:

 يوجد فى سجله الجامعى أى تجاوزات تخ  متصفاً بالخلِق القويِم والسمعة الحسنة، وال 

 االنضباط واالخالق داخل و خارج الجامعة
  مستجداً فى فرقته بحساب عدد الساعات الدراسية التى حصل عليها بدون أى عوائق

 دراسية
ويحق للمرشحين القيام بالدعاية االنتخابية بما ال يتعارض مع لوائح السلوك واآلداب بالجامعة، 

تخدام الشعارات الفئوية أو الحزبية أو الدينية فى الدعاية االنتخابية أو أنشطة وال يجوز اس

 االتحاد بشكٍل عام.

 

 سير العملية االنتخابية 

  أعضاء اتحاد الطالب هم كل األعضاء المنتخبين من قبل الطلبة كممثلين لهم فى اتحاد

 .طالب الجامعة
 السادس والثامن من بداية الفصل  ينسبوعتتم االنتخابات العامة التحاد الطالب بين األ

 الدراسى االول.
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 سبوع السادسيتم فتح باب الترشح لالنتخابات خالل األ. 
 سبوع السابعتتم الحمالت االنتخابية خالل األ. 
 الجامعة يحدد فيه ادارة على قراٍر يصدر من  بناءً  ،سبوع الثامنتتم االنتخابات العامة فى األ

 نتخابات.المواعيد التفصيلية لال
 :ينتخب الطالب ما يلى 

 . رئيس االتحاد 1

 -أمين الصندوق-. نائب الرئيس 2

 -لجان 3-. أمين كل لجنة 3

 أعضاء فى كل لجنة 4. 4

ويكون التواصل المباشر بين الطالب واتحاد الطالب من خالل أعضاء االتحاد فى كل فرقة 

 دراسية.
 ية إدارة الجامعة مع وجود متطوعين من اإلشراف على سير العملية االنتخابية هو مسئول

 الطالب.

  على األقل من الطالب فى كل فرقة  %55يشترط لصحة انتخابات اتحاد الطالب حضور

د االنتخابات خالل ثالثة ايام ادراسية على حدة، وإذا لم يكتمل العدد فى إحدى الفرق تع

 عمل و تكون االنتخابات صحيحة بحضور اى عدد من الطالب.

  االتحادهيكل 

 عضاء اللجان الثالثةأمناء وأو -نائب الرئيس- مين الصندوقأمن رئيس االتحاد و  الطالب يتكون اتحاد 

 أعضاء من كل فرقة دراسية فى كل لجنة، حيث يضم الهيكل اإلدارى لالتحاد اللجان اآلتية: 4بواقع 

 لجنة األنشطة: .1

سر والمجتمعات الطالبية األخرى، تنظم فعاليات وأنشطة أو تساعد فى تنظيمها مع األ   

وتساعد هذه الفعاليات على تكوين شخصية متكاملة للطالب فى كافة المجاالت وتوثق الروابط 

بين الطالب وبعضهم البعض، وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس ونشر روح التعاون واإلخاء 

أى فعالية أو حدث تنظمه ويجب على األسر الطالبية إخبار لجنة األنشطة ب والعمل الجماعى.

تلك األسرة، وذلك حتى ال يتعارض مع أعمال أسر طالبية أخرى وليتمكن اتحاد الطالب من 

 دعم النشاط والتسويق له.

 أ. النشاط الرياضى:   

عقد أنشطة ومسابقات رياضية تجمع بين الطالب وتنمى مهاراتهم وروح المنافسة الخالقة، 

لممارسة األنشطة الرياضية عن طريق توفير المنشآت واألدوات المالئمة  وتضمن تهيئة الفر 

الكشافة والجوالة والتخييم لتدريب  الرياضية المختلفة ومتابعة صيانتها. كما تشمل أيضا أنشطة

 الطالب على االعتماد على النفس ومواجهة الظروف المختلفة.

 ب. النشاط الفنى:   

تهم فى مجاالت الفنون تنمية مهاراتهم وهواياتنظيم مسابقات وورش عمل فنية للطالب ل 

 المختلفة )إلقاء الشعر، الرسم، التصوير، التمثيل، الغناء، الكتابة والتأليف األدبى، وغيرها(
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 جـ. النشاط الثقافى:

تنظيم مسابقات ونوادى وندوات فكرية ثقافية، كالمسابقات فى المعلومات العامة ونوادى الكتاب 

 والندوات العامة. 

 اللجنة األكاديمية العلمية: .2

تخت  بالجانب العلمى بشكٍل عام وتنظيم مسابقات فى مجال العلوم المختلفة وعمل مناسبات  
وأنشطة تربط الدراسة األكاديمية بالتطبيق العملى لها، وتنظيم زيارات إلى المراكز العلمية 

 قات العلمية.المختلفة والتنسيق مع النوادى العلمية مما يزيد من فهم التطبي

وتهتم بشكٍل خا  بالجانب األكاديميى داخل الجامعة وذلك بتقديم المساعدة للطالب فى هذا 
الجانب، وإبالغ إدارة الجامعة بأى مشاكل أكاديمية تواجه الطالب، والعمل على تحقيق االستفادة 

 الكبرى من العملية التعليمية.

 لجنة الخدمات: .3

 
جتماعى؛ تعمل على توفير خدمات ومساعدات للطالب، وتنظيم تخت  هذه اللجنة بالنشاط اال

أعمال تطوعية وحمالت توعوية داخل وخارج الجامعة لخدمة مجتمع الجامعة والمجتمع 
 الخارجى أيضاً.

من الطالب كمتطوعين، مثل لجان  -مؤقتة أو دائمة-التحاد تنظيم لجان نوعية فرعية ويحق ل 
للعالقات العامة أو اإلعالم والتصوير أو األنشطة الدعائية المختلفة، ويتم عمل هذه اللجان 

 باإلعالن عن حاجة االتحاد لمن يشغل هذه المهام وتوفير استمارة تقديم للراغبين فى المشاركة.

التوثيق بالصور و تقرير عن هذه االنشطة يتم ابالغ ادارة الجامعة بكل نشاط داخل االتحاد مع 
 و الهدف منها.

 

 مناصب االنتخاب المباشر 

 أمناء ، -تحادنائب رئيس اال-مين الصندوق أ ،مناصب االنتخاب المباشر هى )رئيس االتحاد

 .ككل على مستوى الجامعةهذه المناصب وانتخاباتها اللجان( وتكون 
  االتحاد يحق للطالب شغل منصب رئيس أو نائب رئيس. 
  تخص  إدارة الجامعة وقتاً للمرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس لمخاطبة جميع

الجامعة؛ حيث يُسمح لكِل مرشح بعمل عرض تقديمى لمدة احدى قاعات طالب الجامعة فى 

ربع ساعة عن برنامجه وأفكاره التى تؤهله لشغل هذا المنصب، يدير هذه العروض االتحاد 

 القائم.

  نائب رئيس االتحاد-المجلس األعلى لالتحاد من رئيس االتحاد وأمين الصندوق يتكون- 

وأمناء اللجان، ويكون هذا المجلس هو المسئول عن التواصل مع إدارة الجامعة، ويلتزم 

 بوضع الخطة العامة لالتحاد فى خالل مدة أقصاها شهر من انتخاب اتحاد الطالب.
 ِد ويشرُف على أدائه، وتتضمن مهاُم رئيِس االتحاِد ما يلى:يدير رئيُس االتحاِد شئوَن االتحا 

 التأكد من أن أهداف االتحاد موضحة لجميع األعضاء. -
 التنسيق بين جميع اللجان والتأكد من قيامها باألعمال المنوطة بها بكفائة. -
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رئيس االتحاد هو المتحدث الرسمى باسم االتحاد والممثل األول له داخل وخارج  -

 الجامعة.
 الدعوة الجتماعٍ عاٍم مرتين فى الترم الواحد على األقل، لمتابعة وتقييم أداء االتحاد. -
عند انتخاب أعضاء االتحاد فى العام الجديد، يكون رئيس االتحاد السابق مسئوالً  -

عن نقل كل المسئوليات لرئيس االتحاد الجديد، مثل حسابات مواقع التواصل 

 لالتحاد وغيرها.االجتماعى والبريد االلكترونى 

 فرز األصوات 

  تبدأ عملية فرز األصوات بعد انتهاء عملية التصويت فى ويحق للطالب حضور عملية فرز

 األصوات. 
 .يعتبر الصوُت باطالً فى اللجنة المحددة إذا انتخب الطالُب عدداً يزيد عن العدد المحدد 
  الصحيحة، على أن يمثل الفرقة يُعلن فوُز من حصَل فى اللجنة على أعلى عدد من األصوات

 الدراسية فى كل لجنة المرشحون األربعة الحاصلون على أعلى عدد من األصوات.
  فى حالة تساوى عدد األصوات بين اثنين من المرشحين، تعاد عملية التصويت بينهما فى اليوم

 التالى، وتكون هذه االنتخابات صحيحة بحضور أى عدد من الطالب.

 وفى ، لكى يفوز بالمقعد %55نسبة ال  لمرشح لمناصب االنتخاب المباشريجب أن يتخطى ا

عادة بين المرشحين إقامة انتخابات إيتم ، ين على هذه النسبةمن المرشحِ  ىٍ أحالة عدم حصول 

 صوات فى خالل يومين من االنتخابات األولى.األعدد من على أصحاب أثنين اإل

 

 اجتماعات االتحاد 

 االجتماعات العامة 

 فى االجتماع األول لالتحاد يتم اختيار األمين المساعد لكل لجنة. -

لجميع أعضاء االتحاد تشمل االسم والرقم الجامعى   IDيتم عمل كروت تعريف -

أوِل اجتماع التحاد الطالب، ويكون  أقصى شهر من تاريخِ  االتحاد بحدٍ  والوظيفة فى

 المسئول عن ذلك هو نائب رئيس االتحاد.

إلى االجتماع العام من قبل رئيس االتحاد، ويتم إخبار األعضاء بالتنسيق مع تتم الدعوة  -

نائب الرئيس، وعند رغبة أحد األعضاء فى الدعوة الجتماعٍ عام، يتم التنسيق مع 

رئيس االتحاد، وفى حالة رفض رئيس االتحاد للدعوة لالجتماع يحق للعضو تجميع 

أكثر من نصف االتحاد بالرغبة فى توقيعات من باقى األعضاء وفى حالة توقيع 

 االجتماع، تتم الدعوة لالجتماع و يلزم على رئيس االتحاد الحضور لالجتماع.

عند اجتماع اتحاد الطالب واتخاذ قرارات بأغلبية الحضور من أعضاء االتحاد، لكى  -

وأى قرار -تكون هذه القرارات صحيحة يجب حضور أكثر من نصف أعضاء االتحاد 

وعند تساوى  -حالة عدم وجود أكثر من نصف األعضاء يعتبر الغٍ يؤخذ فى 

 . ادارة الجامعه التخاذ القرار المناسب يعرض االمر على األصوات
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 االستبعاد من االتحاد 

يعقد اجتماع اسقاط عضويه . اجتماعات متتالية  3عن حضور أحد األعضاء تخلف عند  -

لباقي تبين ت البداء العذر و اذا ماعااليه العضو المتخلف عن حضور االجت و يدعي

 . يتم اسقاط عضويته ،االهتمام من العضووجود عذر أو عدم  األعضاء عدم 

، يجب فى غير حاالت الغياب فى حالة رغبة االتحاد فى إسقاط عضوية أحد أعضائه -

التخاذ اداره الجامعه موافقة أكثر من نصف أعضاء االتحاد، ثم يعرض االمر على 

 المناسب.القرار 

 

 االجتماع السنوى العام 

الهدف من هذا االجتماع هو تقديم تقريراً كامالً عن السنة المنتهية؛ حيث يشمل التقرير المالى  

 وتقريراً عن األنشطة التى تمت خالل السنة، ويتم تسليم المهام لالتحاد الجديد.

 

 ميزانية االتحاد 

  المختلفة التى ينظمها االتحاد، والتبرعات العينية مصادر الميزانية هى األنشطة والفعاليات

 أو المالية بما يتفق مع سياسات ولوائح الجامعة.

  فى حالة رغبة االتحاد أو أحد األنشطة الطالبية فى القيام بفاعلية معينة، و كانت هناك حاجة

فعالية، كما للدعم من الجامعة، يتم تقديم مقترحاً مفصالً للجامعة للحصول على الدعم لتلك ال

 يسمح لهم باالتفاق مع داعمين أو رعاة من خارج الجامعة لتمويل أنشطتهم.

  فى حالة وجود فائض فى الميزانية بعد انتهاء فترة االتحاد السابق، يتم ترحيل المبالغ

 المتبقية إلى ميزانية االتحاد الجديد. 
  بالتنسيق  -رئيس االتحادنائب -المشرف المباشر على ميزانية االتحاد هو أمين الصندوق

الدائم مع رئيس االتحاد، فهو مسئول عن متابعة كافة التعامالت المالية لالتحاد، وينبغى 

توقيع رئيس االتحاد على كافة الفواتير والوصوالت، وأى فاتورة أو وصل ال تحتوى على 

 توقيع رئيس االتحاد تكون غير معتمدة فى الميزانية.

 

 

 

 


