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 ميثاق رابطة خرجيي جامعة نالوت

 
 

 أواًل: الغــــــرض

 

عم وتوطيد عالقة مستمرة بني جامعة دعبارة "الرابطة" هو بفيما يلي أدناه  واملشار إليها نالوتالغرض من تأسيس رابطة خرجيي جامعة 

وخرجييها مبا حيقق رسالة اجلامعة وأهدافها وتطلعاتها وستعمل الرابطة حتت مظلة اجلامعة كمنظمة غري رحبية ألغراض  نالوت

 اجلامعة. جملسوتستمد سلطتها من هذا النطاق بعد اعتماده من قبل  امعةاجلتعليمية وخريية يؤسس الرابطة رئيس 

 

يلعبه اخلرجيون يف دعم اجلامعة وستقاس فعالية الرابطة مبدى جناحها يف تشجيع الذي  الدورتعلق إدارة اجلامعة أمال كبريا على 

أعضائها على دعم اجلامعة من خالل مشاركتهم يف فعاليات اجلامعة وأنشطة جذب الطلبة اجلدد ومبادرات تسويق اجلامعة وحشد الدعم 

 املادي هلا.

 

 مكتب عالقات اخلرجيني: اــثاني

 

والشركاء لغايات ختطيط وتسهيل تنفيذ أنشطة الرابطة حيث يتوىل هذا الرابطة  من خالل مكتب رابطة اخلرجيني نالوتتدعم جامعة 

 .املسجل العام إدارةالقسم ادارة العمل اليومي لربنامج اخلرجيني علما بان املكتب يعمل حتت 

 

 : العضويةثالثا

 

 .نالوتاليت تقدمها جامعة  ةحاصل على درجة جامعية من أي من الربامج األكادمييالعضوية يف الرابطة مفتوحة لكل شخص 

. حيصل "العضو "العضو الفعال"يف الرابطة هو كل عضو يقوم بتسجيل رقم هاتف و/ أو بريد الكرتوني صحيح لدى مكتب اخلرجيني"

 اخلاصة به. االتصالعلى بطاقة عضوية عند حتديث معلومات الفعال"" 

 أعضاءويعترب زيادة عدد  ب هذه الصفة نظري دعمه للجامعة كما هو يف لوائح الرابطة.سيف الرابطة هو العضو الذي يكت" الوايف"العضو 

 الرابطة. أهداف أهممن ًا الرابطة املنتقلني من صفة"عضو فعال" إىل صفة"عضو وايف"واحد

تتم دعوته من قبل جملس ادارة الرابطة نتيجة اجنازاته يف  أو من غري خرجييها, نالوتهو شخصية من خرجيي جامعة  "عضو الشرف"

 خدمة اجملتمع أو مساهمته يف دفع مسرية اجلامعة.

 

 



 

 

 

  2 

 م2020 / إصدار أول

 خريجي جامعة نالوت 

اإلدارة العامة وتـــــــالـــــجامعة ن

 بالجامعة

 إدارة املسجل العام
 

 

 رابعا: اهليكل التنظيمي

 

 اجلامعة . جملسمن قبل رئيس اجلامعة واملعتمد من قبل املعني إدارتها  ميثل الرابطة جملس

 

  نالوتأ.جملس رابطة خرجيي جامعة 

 ،اخلرجيني والشركاء مكتبومدير  مكتب العالقات العامةرة الرابطة هو جملس استشاري تطوعي يعمل مع مدير جملس ادا .1

وفق  جملس اجلامعةاليت اقرها  نالوتويدعم من خالل أنشطة الرابطة وجلانها وبراجمها ومشاريعها رسالة وأهداف جامعة 

 خطة اجلامعة وأهدافها اإلسرتاتيجية .

جملس ادارة  أعضاءمن . عضوًا أربعة عشرةعن  دوال يزي أعضاء سبعةال يقل عددهم عن  أعضاءيتألف جملس ادارة الرابطة من  .2

غري  أعضاءلكنهم اخلرجيني  مكتبومدير  مكتب العالقات العامةمدير ومدير  نالوتالرابطة حبكم منصب عملهم رئيس جامعة 

ويتعني على عضوية جملس ادارة الرابطة أن جتسد جمتمع خرجيي اجلامعة إذ جيب أن يضم اجمللس عضوا  مصوتني يف الرابطة

 واحدا على األقل من كل كلية .

يتم اختيار  أعضاء جملس الرابطة من"األعضاء األوفياء" يف الرابطة لتقديم النصح واملشورة حول الرابطة لرئيس الرابطة  .3

)عدا رئيس اجلامعة ومدير  احلاليني ة. وال حيق ألي من موظفي اجلامعاخلرجيني مكتبومدير  ةمكتب العالقات العامومدير 

( ,ان يكون عضوا يف جملس ادارة الرابطة . ويتعني على أعضاء جملس ادارة اخلرجيني مكتبومدير  مكتب العالقات العامةومدير 

 ئح الرابطة.الرابطة حتقيق متطلبات احلضور واملشاركة كما هو حمدد يف لوا

وجيب أن يتم تشكيل جملس إدارة الرابطة بشكل يضمن خروج دوري  كما. سنوات  3تكون فرتة العضوية يف جملس إدارة الرابطة  .4

, والجيوز اختبار عضو جملس سبتمرب الذي يليه 14 وتنتهي يف سبتمرب 15لثلث أعضاء اجمللس سنويا . تبدأ فرتة العضوية يف 

يتم احتساب الفرتة اليت خيدمها العضو الذي حيل حمله من  م اء فلني متتاليتني ويف حال خروج أحد األعضاإلدارة ألكرت من فرتت

 ضمن الثالث سنوات اليت سيخدمها .

سنوات( وميكن أن يعاد تعيني العضو السابق مرة اخرى بعد دلك 6التتجاوز العضوية يف يف جملس اإلدارة أكرت من فرتتني ) .5

 األقل بعد أخر فرتة كان فيها عضوا مبجلس إدارة الرابطة . شريطة مرور سنة على

 

 القيادة التنفيدية للرابطة  -ب

 مكتبومدير  مكتب العالقات العامةومدير  و نالوتللرابطة رئيس ونائب للرئيس وأمني سر ومسؤول مالي ويكون رئيس جامعة  .1

 الحيق هلم التصويت .أعضاء يف جملس إدارة الرابطة حبكم منصبهم ولكن   اخلرجيني

 ينتخب رئيس الرابطة ونائب الرئيس وأمني السر  واملسؤول املالي من بني أعضاء جملس إدارة الرابطة . .2



 

 

 

  3 

 م2020 / إصدار أول

 خريجي جامعة نالوت 

اإلدارة العامة وتـــــــالـــــجامعة ن

 بالجامعة

 إدارة املسجل العام
 

كما ويتم إنتخاب الرئيس ، انتخابهم لفرتة إضافية واحدة فقطتكون فرتة خدمة العاملني يف مكتب الرابطة سنتني وجيوز إعادة  .3

تنتهي برقم زوجي بينما يتم انتخاب أمني السر واملسؤول املالي يف السنوات اليت تنتهي برقم  ونائب الرئيس يف السنوات اليت

 فردي . وجيوز للقيادة التنفيدية للرابطة العمل بعد انتهاء فرتتهم الزمنية احملددة . 

 أس رئيس الرابطة اجتماعات جملس إدارة الرابطة . يرت .4

قدرته على القيام مبهام عمله, يقوم نائب رئيس الرابطة بأعمال الرئيس إضافة إىل يف حالة غياب رئيس الرابطة أو عدم  .5

 د يف لوائح الرابطة . ده كنائب للرئيس ودلك وفق ماهو حممهام عمل

 تكون مهام وواجبات أمني السر املالي كما هي حمددة يف لوائح الرابطة . .6

عيني عليه ضمان قيام فريق مكتب اخلرجني يتيذي  للرابطة و, املدير التنف, حبكم منصبهالعالقات العامةيكون مدير  .7

  .والشركاء مبهام وواجبات العمل اليومي يف الرابطة

 

 ات ـــــــــــــــاالجتماع -ج

بعد التشاور مع  العالقات العامةمدير دها دقل يف كل عام دراسي يف مواعيد حيجيتمع جملس إدارة الرابطة مرتني على األ .1

 رئيس جملس إدارة الرابطة . 

 .العالقات العامةتكون ميزانية جملس إدارة الرابطة ضمن ميزانية   .2

تبدأ السنة املالية للرابطة مع بدء السنة املالية يف اجلامعة وجيوز ان تنفق أمواهلا وأصوهلا فقط وفق ميزانية اجلامعة  .3

 إدا تقرر حل الرابطة . نالوتبطة جلامعة املعتمدة . تؤول مجيع أصول وموجودات الرا

يتحقق نصاب إجتماعات جملس إدارة الرابطة حبضور نصف أعضاء جملس اإلدارة على األقل من بينهم رئيس اجمللس أو نائب  .4

رئيس اجمللس  يقصد بعبارة  "حبضور" احلضور الشخصي أو يف حالة توفر املرافق والوسائل الالزمة عرب اتصال الفيديو أو 

 يكون اإلجتماع مؤهال وقانونيا لبحت املواضيع املدرجة يف دلك االجتماع . ، اهلاتف . عند اكتمال نصاب اإلجتماع 

 

 ان ـــــــــــــــــــــــــاللج -د

 يكون جمللس إدارة الرابطة جلنة تنفيذية تتوىل مهام اإلشراف على برامج اخلرجني وأنشطة أخرى .  .1

  .ل جلان دائمة اخرى وفق ماهو حمدد بني حني واخرجيوز جمللس اإلدارة تشكي .2

 اليسمح ألعضاء اللجنة التنفيدية ترأس اللجان الدائمة للرابطة . .3

 .جان مفتوحة ألي من خرجيي اجلامعةجيب ان يرتأس  اللجان الدائمة أعضاء من جملس إدارة الرابطة إال أن العضوية يف تلك الل .4

 .جيوز جمللس إدارة الرابطة أن يشكل جلانا خاصة وفق ماتسمح به لوائح الرابطة  .5
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 تعديل سياسات ولوائح الرابطة: خامسًا

 

(ـــــــي اصوات جملس إدارة الرابطة شريطة أن يكون قد ُأرسل 3/2مبوافقة ثلثـــــ)سياسات ولوائح الرابطة  او استبدال بعض جيوز تعديل

إشعار بذلك مع الدعوة اخلاصة لالجتماع  مشتماًل مسودة التعديل أو االجراء املطلوب بواسطة مكتب العالقات العامة، وجيب أن يتم 

األعضاء احلاضرين يف (ـــــــي 3/2تنفيذ بعد تصويت ثان بأغلبية ثلثـــــ)التأكيد على قبول  ذلك التعديل واملوافقة عليه ودخوله حيز ال

 يف اجتماعهم العادي الالحق.  

 

 

 : تعديل ميثاق الرابطة سادسا

 

 -جيوز تعديل ميثاق الرابطة وفق األسس واإلجراءات اال تيه :

 تلك التعديالت .مقرتح  بصياغة التنفيذيةمبقتضي توجيهات جملس ادارة الرابطة تقوم اللجنة  .1

اجلامعة  جمللسالتعديالت املقرتحة على جملس ادارة الرابطة وبعد ذلك ترفع تلك التعديالت  التنفيذيةتقدم اللجنة  .2

 بشكلها النهائي . وإقرارهاالعتمادها 

 .وحل الرابطة غاءاإللحبق تعديل امليثاق او اجلامعة  حيتفظ جملس .3

 

 

 سابعًا: النفــــــــــــاذ

 

 يصبح ميثاق رابطة اخلرجيني جبامعة نالوت نافذًا بعد اعتماده من قبل  جملس اجلامعة والتصديق عليه من قبل  رئيس اجلامعة .  
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