
هيئة التدريس للكليبت  أعضبءالئحة رابطة 

 التطبيقية

 

 الباب األول
 التعريف واألهداف

 
 (1)ماده 

رابطة أعضاء هيئة التدريس هيئة نقابية تضم أعضاء هيئة التدريس العاملين في  اللليياا التطبيقيية 
 .التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيق  والتدريب 

 (2)مادة 
 :أهداف الرابطة 

 .قضايا أعضاء هيئة التدريس ف  الهيئة العامة للتعليم التطبيق  والتدريب  دفاع عنال (1
العمييع علييت الييتقللية الهيئيية العاميية للتعليييم التطبيقيي  والتييدريب وضييمان و ماييية ال رييية  (2

 .األلاديمية ألعضاء هيئة التدريس 

االجتماعيية وليع ميا تمثيع أعضاء هيئة التيدريس في  اللقياءاا العامية واللياليية والثقافيية و (3
 .يتعلق بشؤون أعضاء هيئة التدريس 

 .تمثيع أعضاء هيئة التدريس ف  مجالس الهيئة ولجانها علت جميع ملتوياتها  (4

العمع علت رفع الملتوى األلاديم  والتقن  للهيئة العامة للتعليم التطبيق  والتدريب وتشجيع  (5
 .الب ث العلم  التطبيق  

 .قديم لافة الخدماا الت  تقررها الهيئة اإلدارية وت, رعاية مصالح األعضاء  (6

اليربط بييين للييياا الهيئيية العاميية للتعليييم التطبيقيي  والتييدريب والمجتمييع اللييويت  عيين طريييق  (7
وذلييع عيين طريييق , والعمييع علييت وضييع ال لييوع المنالييبة لهييا , االهتمييام بمشييالع المجتمييع 

 .الب وث والندواا والم اضراا العلمية والثقافية 

 .اهمة ف  ت قيق أهداف الهيئة العامة للتعليم التطبيق  والتدريب المل (8

 .العمع علت تدعيم قيم الوطن وتقاليد األصيلة ف  ليالاا الهيئة وأنظمتها  (9

العمييع علييت توثيييق الييروابط العلمييية والثقافييية بييين أعضيياء هيئيية التييدريس بللييياا الهيئيية  (11
يمييية الم ليييية والعربيييية والعالميييية وزملئهييم أعضييياء هيئييية التييدريس فييي  المؤللييياا التعل

 .واالهتمام بقضايا األمة العربية واإلللمية 

 الباب الثاني
 العضوية

 
 (3)مادة 

 :العضوية في الرابطة 
 :األعضاء العاملون : أوال 

 .هم أعضاء هيئة التدريس اللويتيون العاملون ف  الللياا التطبيقية 
 



 :األعضاء المنتلبون : ثانياً 
 .ئة التدريس غير اللويتيين أعضاء هي -1
 .المعيدون اللويتيون  -2

 .المدرلون من  ملة درجة البلالوريوس وما يعادلها  -3

 
 :أعضاء الشرف : ثالثاً 

يجيوز للهيئية اإلداريية أن تمينح العضيوية الشيرفية لمين قيدموا خيدماا جليلية للليياا التعليييم 
 .التطبيق  أو لرابطة أعضاء هيئة التدريس 

 
 (4)مادة

 :العضوية شروط 
 :للقبول في عضوية الرابطة يشترط ما يلي 

 .أن يلون إ دى الفئاا المنصوص عليها ف  المادة الثالثة من اللئ ة  -1
 .الرابطة وفق النماذج الخاصة بذلع  إلتتقديم طلب  -2

 .تلديد االشتراع اللنوي  -3

 
 (5)مادة 

 :انتهاء العضوية 
 .الوفاة  -1
 .العامة للتعليم التطبيق  والتدريب انتهاء العلقة الوظيفية مع الهيئة  -2

 .االنل اب من الرابطة  -3

 ( .4)إذا فقد أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها ف  المادة  -4

 
 

 الباب الثالث
 حقوق األعضاء وواجباتهم

 
 (6)مادة 

 .للع عضو عامع ال ق ف  االنتخاب والترشيح  -1
والمؤقتة ف   الة اعتماد مين قبيع للع عضو ال ق ف  المشارلة ف  عضوية اللجان الدائمة  -2

 .الهيئة اإلدارية 

 
 (7)مادة 

 .يلتزم لع عضة بأداء عمله بلع أمانة وبما يتفق مع لرامة المهنة وقيم المجتمع وتقاليده  -1



ويجوز للهيئة اإلدارية اتخاذ الجزاء في  , الرابطة وقراراتها يلتزم لع عضو با ترام لوائح  -2
ته لهذه اللوائح والقراراا ويلون الجزاء علت الن و التيال  مواجهة العضو الذي تثبا مخالف

: 

 .التنبيه  (أ 
 .اإلنذار  (ب 

 .تعليق العضوية تمهيداً لإل الة إلت الجمعية العمومية  (ج 
 
 
 
 
 
 

 الباب الرابع
 الجمعية العمومية

 
 (8)مادة 

 .تتلون الجمعية العمومية من جميع األعضاء العاملين الملددين الشترالاتهم 
 

 (9)مادة 
, تجتمع الجمعية العمومية اجتماعياً عاديياً ميرة وا يدة ليع عيامين في  موعيد ت يدده الهيئية اإلداريية 

وتوجه الدعوة إلت األعضاء ل ضور االجتماع قبع الموعد الم يدد بميدة ال تقيع عين أليبوعين يبيين 
 .والمال   اإلداريويرفق بها جدوع األعماع والتقريران , فيها ملان االجتماع وزمانه 

 
 (11)مادة 

المليددين الشيترالاتهم  ءاألعضيا ضيره أغلبيية  إذا إالال يلون اجتماع الجمعية العموميية صي ي اً 
تعذر ذلع يؤجع االجتماع لمدة نصف لاعة ويلون االجتماع ص ي ا بعد ذليع مهميا ليان عيدد  فإذا

 ا فيل ييؤثر في  بيدأ االجتمياع صي ي وإذا, يذلر ذلع ف  لتاب توجيه الدعوة  أنعلت , ال اضرين 
ص ة القراراا التي  تصيدر انلي اب أي عيدد مين األعضياء ال اضيرين وتليون قيراراا الجمعيية 

وإذا تلياوا األصيواا ييرجح الجانيب , العمومية ص ي ة باألغلبية المطلقية ألصيواا ال اضيرين 
 .الذي فيه الرئيس 

 
 (11)مادة 

إال ما اليتثنت بينص خياص في  هيذا , رين تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية األعضاء ال اض
 .النظام فإذا تلاوا األصواا رجح الذي فيه الرئيس 

 
 (12)مادة 



 :تختص الجمعية العمومية بما يأت  
رلييم اللياليية العاميية للرابطيية بنيياًء علييت اقتييرال ملتييوب مقييدم للهيئيية اإلدارييية قبييع انعقيياد  -1

 .الجمعية العمومية بعشرة أيام 
 .ئة اإلدارية انتخاب أعضاء الهي -2

 .مناقشة لع من التقريرين اإلداري والمال  وإقرارهما  -3

 
 (13)ادة م

يجب دعوة الجمعية العمومية إلت عقد اجتماع غير عيادي إذا طليب منهيا ذليع ثليث أعضياء  -1
بشيرط , الجمعية العمومية الملددين الشترالاتهم الذي ي ق لهم  ضيور الجمعيية العموميية 

 .بيان الغرض من االجتماع 
 إليتدعيا ال اجية  إذااجتماع غير عيادي  إلتدعوة الجمعية العمومية  اإلداريةيجوز للهيئة  -2

العادية أن تب ث ف  غير الموضيوعاا التي  دعيا  وال يجوز للجمعية العمومية غير,  ذلع
أشيهر  ليتةلما ال يجوز لها ب ث موضوع لبق اتخاذ قيرار فييه إال بعيد مضي  , من أجلها 

 .قرار من تاريخ اتخاذ ال

وتوجييه الييدعوة إلييت األعضيياء قبييع الموعييد الم ييدد بمييدة ال تقييع عيين ألييبوع ويرفييق بهييا 
 .المواضيع الت  دعيا من أجلها 

 
 (14)مادة 

 :تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في الموضوعات التالية 
 .الموضوعاا العاجلة الت  تدعت من أجلها  -1
لييع بأغلبييية ثلثيي  األعضيياء ال اضييرين علييت أن ال يقييع تعييديع النظييام األلاليي  للرابطيية وذ -2

 .عددهم عن ثلث األعضاء العاملين 

وذلييع بأغلبييية ثلثيي  األعضيياء العيياملين الييذين ,  ييع الرابطيية أو ات ادهييا مييع جمعييية أخييرى  -3
 .تتلون منهم الرابطة 

 
 

 الباب الخامس
 اإلداريةالهيئة 

 
 (15)مادة 

 :مؤلفة من لبعة أعضاء علت الشلع التال   تقوم بإدارة شئون الربطة هيئة إدارية
 .عضوان من للية الدرالاا التجارية  -1
 .عضوان من للية الدرالاا التلنولوجية  -2

 .عضوان من للية التربية األلالية  -3
 .عضو من للية العلوم الص ية  -4

 .ومدة الهيئة اإلدارية لنتان من تاريخ االنتخاب 



 
 (16)مادة 

عضوية الهيئة اإلدارية طلباتهم وفق النمياذج المعيدة مين قبيع الهيئية يقدم الراغبون ف  الترشيح ل
. اإلدارية خلع الفترة الت  ت ددها الهيئة اإلدارية والت  ال تقع عن ألبوع من موعد االنتخياب 

 .وال يجوز للراغبين ف  الترشيح أن يتقدموا بترشيح أنفلهم لتمثيع للية ال تعد مقراً لعملهم 
 

 (17)مادة 
 :انتخاب الهيئة اإلدارية علت الن و التال  يتم 
 .تتم انتخاباا لع للية علت  دة  -1
 (.15)ينتخب األعضاء العاملون ف  مقر عملهم وفق ما ورد بالمادة  -2

 .ال يجوز للناخب انتخاب مرشح ال يمثع مقر عمله  -3
 

 (18)مادة 
 .تنتخب الهيئة اإلدارية من بينها رئيلاً وأمينا لللر وأمينا للصندوق 

 
 (19)مادة 

 أعضيائهامين بيين  اإلدارييةتنتخيب الهيئية , التقاع رئييس الرابطية أو تعيذر علييه القييام بواجبيه  إذا
 .من تاريخ االلتقالة  ألبوعينرئيلا للرابطة خلع 

 
 (21)مادة 

ي يع م ليه أو األعضياء اال تيياط مين اللليية , تعذر عليه القييام بواجبيه  أو أعضائهاالتقاع ا د  إذا
عين ليتة  اإلدارييةفان لم يوجد أجريا انتخاباا تلميلية علت أال تقع الفتيرة المتبقيية للهيئية , ها نفل

 .أشهر 
 

 (21)مادة 
مليتقيلة باليتقالة أغلبيية أعضيائها عليت ان تليتمر بالقييام بواجباتهيا  يين  ليوع  اإلدارييةتعد الهيئة 

 .الموعد الجديد للنتخاباا خلع شهر من تاريخ االلتقالة 
 

 (22)مادة 
 : اإلداريةاجتماعاا الهيئة 

اجتماعا عاديا مرة ليع شيهر بيدعوة مين رئيليها ويجيوز لهيا ان  اإلداريةتعقد الهيئة  (1
 .تعقد اجتماعا غير عادي بدعوة من الرئيس أو بطلب من ألثر من نصف أعضائها 

 .ها تعقد الهيئة اإلدارية اجتماعا لشغع المنصب فيها خلع ألبوع من تاريخ انتخاب (2

 ضرته األغلبية النلبية من أعضاء الهيئة  إذاص ي اً  اإلداريةيعتبر اجتماع الهيئة  (3
تعذر  ضور األغلبية النليبية للهيئية  إذاإشعار آخر  إلتويؤجع االجتماع ,  اإلدارية
 . االجتماعبعد مرور نصف لاعة من موعد بدء  اإلدارية



,  األصوااتلاوا  فإذا, ء ال اضرين قراراتها بأغلبية األعضا اإلداريةتتخذ الهيئة  (4
 .رجح الجانب الذي فيه الرئيس 

جللييتين عيياديتين متتيياليتين أو ثييلث  اإلداريييةتغيييب عضييو ميين أعضيياء الهيئيية  إذا (5
 اإلدارييةبيدون عيذر تقبليه الهيئية  اإلداريةجللاا منفصلة خلع عضويته ف  الهيئة 

 .جاز لها أن تعتبره ملتقيلً 

بالنليبة  األقععلت  أيام غ األعضاء بموعد االجتماع قبع خملة يتولت أمين اللر إبل (6
, غير عادية االجتماعاا  إلتبالنلبة  األقعاالجتماعاا العادية ويوم وا د علت  إلت

 . األعماعويرفق مع الدعوة جدوع 

يعد أمين اللر جدوع األعماع للجتماعاا باالتفاق مع الرئيس علت أن يتضمن هذا  (7
 :يل   الجدوع ما

 .التصديق علت م ضر االجتماع اللابق  -
 .مناقشتها وإصدار قراراا بشأنها  اإلداريةاألمور الت  تطلب من الهيئة  -

 .ما يلتجد من أعماع  -

 .باعتماد جدوع األعماع  اإلداريةتبدأ اجتماعاا الهيئة  (8
غيير العييادي عليت المليائع التي  عقيد االجتمياع ميين  اإلدارييةيقتصير اجتمياع الهيئية  (9

 .أجلها 

ألي لبب ولم يتم التلماع ب ث الملائع المدرجة  اإلداريةانتهت اجتماع الهيئة  إذا (11
ت يع تليع المليائع في  جيدوع أعميياع االجتمياع التيال  وتليون لهيا األولويية ضييمن , 

 .خلف ذلع  اإلداريةلم تقرر الهيئة  جدوع األعماع ما

 
  

 (23)مادة 
اللجان الدائمة ف  الرابطة وهي   األعضاءغيرهم من أو من  أعضائهامن بين  اإلداريةتشلع الهيئة 

: 
 .اللجنة الثقافية  (1
 .اللجنة االجتماعية  (2

 .اللجنة الفنية  (3

 .لجنة العلقاا العامة واإلعلم  (4

 .ذلع  إلتدعا ال اجة  إذا مؤقتةتشليع لجان  اإلداريةويجوز للهيئة 
 

 (24)مادة 
ة ف  نطاق اختصاصاتها وفقاً للخطة المعتميدة مين تختص لجان الرابطة بالقيام بلافة األعماع الداخل

 . اإلداريةالهيئة  إلتوتقدم تقريراً دورياً عن نتائج أعمالها ,  اإلداريةقبع الهيئة 
 

 (25)مادة 
 :يباشر رئيس الرابطة االختصاصاا التالية 

 .تمثيع الرابطة لدى الغير  (1



 .انعقاد  إلتوالجمعية العمومية  اإلداريةدعوة الهيئة  (2

 .الجهاا الرلمية  إلتتوقيع الرلائع والمخاطباا  (3

 .التوقيع علت ملتنداا الصرف مع أمين الصندوق  (4

 .توقيع م اضر الجللاا مع أمين اللر  (5

 .تعيين موظف  الرابطة بعد موافقة الهيئة اإلدارية  (6

 .الجمعية العمومية رئالة اجتماعاا  (7
 

 (26)مادة 
 .عها ف   الة غيابه يباشر نائب الرئيس اختصاصاا الرئيس جمي

 
 (27)مادة 

 :اللر االختصاصاا التالية  أمينيباشر 
والجمعية العموميية بالتعياون ميع  اإلداريةجللاا الهيئة  األعماعجدوع  إعداد (1

 .رئيس الرابطة وتدوين م اضر الجللاا 
 . فظ مراللا الرابطة  (2

 .وعناوينهم  األعضاء بألماءلجع  إعداد (3

 .بطة علت موظف  الرا اإلشراف (4

 
 (28)مادة 

 :يباشر أمين الصندوق االختصاصاا التالية 
 . األعضاءت صع االشترالاا من  (1
 .دفع المبالغ الملت قة علت الرابطة وتوقيع ملتنداا الصرف مع رئيس الرابطة  (2

 . اإلداريةلشف شهري ل لاباا الرابطة متضمناً نفقاتها لعرضه علت الهيئة  إعداد (3

 
 

 الباب السادس
 لماليةالشئون ا

 
 (29)مادة 

وتنته  اللنة الثانية بانتهياء فتيرة  اإلداريةللرابطة من تاريخ انتخاب الهيئة  األولتتبدأ اللنة المالية 
 . اإلداريةالهيئة 

 
 (31)مادة 

 :تتلون موارد الرابطة من 
 .االشتراع اللنوي لألعضاء ومقدراه خملة دنانير  (1
 .ال لومية  اإلعاناا (2



 .علت قبولها  اإلداريةير المشروطة الت  توافق الهيئة الهباا والتبرعاا غ (3

 .ما تقوم به الرابطة من أنشطة  إيراداا (4

 
 (31)مادة 

, هيئة التدريس  أعضاءتودع أمواع الرابطة ف   لاب خاص بأ د المصارف اللويتية بالم رابطة 
ينار لويت  للصيرف ملتديمة ال يتجاوز مقدارها مائة د للفهعلت أن تبقت ف  عهدة أمين الصندوق 

 .منها علت األمور العاجلة 
 

 (32)مادة 
 .بصفتهم هذه  إليهمملافأة علت األعماع الملندة  أية اإلداريةال يمنح أعضاء الهيئة 

 
 (33)مادة 

 .وت دد له مقدار أتعابه  اإلداريةيراجع  لاباا الرابطة مراقب  لاباا تختاره الهيئة 
 
 
 
 
 
 

 


