
 

 
 

 

 
 

 

  
 

  النظام األساسي واللوائح الداخلية لالتحاد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   

 دمةـــــــــمق                             
 

  

بأن التعليم وتوجيه الطالب إيمانا منا بأن التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان؛  إيمانا -

 .، وسياسياحترام بين الجميع وكذلك تنمية الطالب اجتماعيا، ثقافيا، اقتصاديااالوتعزيز 

 

يسهمان في   بأن التعليم والتدريب هما من ضمن أسس التنمية المستدامة، هما إيمانا -

 .واألمنلم للس ة أساسية مادعو  االقتصادية االجتماعية التنمية

 

لسياسة الوطنية لحكومة جمهورية تركيا بشأن الحرية النقابية, الصداقة  بناءا علي ا -

  .أبناء الوطن الواحد المقيمين في تركياوالتضامن بين 

 

أن الوحدة هي مصدر ب  وإيمانا منا،  التشادي في تركياتزايد عدد الطالب بالنظر إلى  -

 .والتضامن األخوة

 

يجاد منا إلوعلى أمل  واألكاديمي جتماعيواجه الجانب االتبالنظر إلى الصعوبات التي  -

 .حلول لهذه المشاكل

 

انعقد  في اجتماع عام  التقينا والطالبات في تركيا وقبرص التركيةممثلي الطلبة  نـــــنح  -

 .ي : األت ررنا ـــمدينة قيصري، وقفي 
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                             لـــــــــالتحــــاد اسيــــــــــاألس النظــــــــــام

U.D.E.T.T&C 

 

     ةــــــــالعام ام ـــــــــاألحك :األول   ابـــــالب                             

 أسيســــــــالت :األولل ــــــــــالفص                                                  

 

:اتحاد   اسم االتحاد الدولة التركية. وفي معمول بها ال واألنظمةقوانين وفقا للتحاد  التأسيس ا تم   1:ادة ــــــــالم

 التشاديين في تركيا وقبرص التركية .طالب ال

 ال جهوي  ديني و وال سياسي, غير التشاديين بتركيا وقبرص التركية هو اتحاد ال ب اتحاد الط:  2 ادة ــــــــالم

 نجاح.  -تدريب  –شعارنا هو : وحدة    : 3دة ـــــــــاالم

ب وهم يرتدون روب التخرج وعلي الثة طالعن كتاب مفتوح وبه ث  عبارة شعار االتحاد:  : 4 ادة ـــــــالم

 قبعات فهذا الرمز هو رمز للنجاح.  أيديهم

ويجوز   إلى مكان آخر بقرار من الجمعية العمومية.يجوز نقله  حاد في مدينة أنقرة .واالتمقر :   5ادة ـــــــالم

 إنشاء مكاتب فرعية عند الحاجة 

 أجل غير مسمى. /بأجل معين حاد غير محدد التمدة عمل ا  6 :ادة ـــــــالم

 

 

 

 

 

 

 والمقاصد  األهداف  :   الباب الثاني                          



 الغرض:   الثانيل ـــــــــــالفص                                  

 . جتماعيةالوالتنمية ا التدريب  إلي تحاد ال يهدف ا :   7 ادةـــــــــــالم

ــ الفص                  دافــــــــأه  الثالــــث : ل  ـــ

 :  اليــــتحاد إلى تحقيق كل من التيهدف اال  :  8    ادةـــــــــالم

 تعزيز التعليم والتدريب. •

 .األعضاءبين جميع  واإلخوةالتضامن روح تعزيز  •

 تشجيع الجميع نحو العمل والحب والتكامل  •

 . األعضاءوالمهني لجميع  األكاديمي تفوق بيئة مثالية لل محاولة إحياء  •

 جتماعية والثقافية. الفعاليات اال اللالتشادية من خ ةنشرا لثقاف •

 ض اغرذات أوتقوية الصداقات مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وهيئات أخرى  زيادة  •

 . مشتركة مع االتحاد 

 .األعضاءمن أجل حل جميع مشاكل  المعينة ل مع الجهات واصالت •

 

ــ الب                         ل  يم وسير العمــــــالث : التنظ ـــــــاب الثــ

 واألداء األجهزة  : الرابع ل ــــالفص                             

 :  تحاد هيأجهزة اال : 9ادة ـــــــالم

 الجمعية العمومية  •

 المكتب التنفيذي. •

 لمناديب اغرفة  •

انعقاد ويتم  عضاءأل احاد ، ومكونة من جميع تاال سلطة في الجمعية العمومية هي أعلي  10 : ادة ــــالم

ثلثين من   2/3ورجديد ويستلزم ذلك حض تنفيذي مكتب العمومية مرة في كل عام  وفي ذات اليوم ينتخب 

 . عادية عند اللزومالغير  نعقد الجمعية العمومية جوز إن توي .عضاءألا

 :   هي حيات الجمعية العموميةال :ص 11ادة ـــالم

 

 حديد الخطوط العريضة للجمعية. ــت •

 .ماد البرامج والقراراتــاعت •

 خاب المكتب التنفيذيــانت •



 المختلفة للمكتب التنفيذي؛ األنشطةراجعة والموافقة على تقارير ـــالم •

 التحاد.ا والنظام األساسيةتعديل اللوائح الداخلية  علي وافقة ــالم •

تحاد أو  اال ألعضاءالبسيطة  األغلبيةعقد الجمعية العمومية إما بطلب من تن  : التعديل المقترح  12 ادة ـــالم

  زمانوأعضاء مجلس المندوبين في تحديد ال ا مع أعضاء المكتب التنفيذيلتنسيق حاد بات من قبل رئيس اال

 ، خالل الجلسات العادية وفقا لإلجراءات الموضحة في الالئحة الداخلية. والمكان والجدول

 عن المكتب التنفيذي. مستقلة  ويرأس جلسة العمل مكتب أو لجنة تنظيمية 

 :  تحاد على النحو التاليلاليتكون المكتب التنفيذي  : التعديل المقترح   13 ادة ـــــمال

 الرئيس   1.

 بالنيابة   الرئيس 2.

 العام  األمين  3.

 النائب  العام األمين  4.

 الصندوق المالي  أمين  5.

 النائب  الصندوق المالي أمين  6.

 واالجتماعية  األكاديمية الشؤون  أمين   7.

 واالجتماعية النائب   األكاديمية أمين الشؤون    8.

 أمين الشؤون الداخلية    9.

 النائب   الشؤون الداخلية أمين  10.

 الشؤون الخارجية  أمين  11.

 النائب  الشؤون الخارجية  أمين  12.

 الرياضة والشؤون الثقافية  أمين  13.

 النائب  الرياضة والشؤون الثقافية أمين   14.

 االتصاالت  أمين   15 

 االتصاالت النائب  أمين   16.

 لمندوبين منسق غرفة ا   17.

 منسق غرفة المندوبين النائب     18

   مقرر عام لغرفة المندوبين   19

 فقط.  للتجديد مرة واحدةل قاب د واحعام  تحاد  الفترة دورة ا : 14 ادة ــــالم

 المكتب التنفيذي مسؤول أمام الجمعية العمومية.  : 15 ادة ــــالم



 تحاد. ال للمكتب التنفيذي هو الجهاز التنفيذي ا  : 16  ادةـــــالم

 تحاد. اللوائح الداخلية اال في  نفيذي محددة حيات المكتب الت الص : 17 ادة ــــالم

أعضاء االتحاد  ممثل ، ومندوب  هنائب و  يتكون مجلس المندوبين من رئيس :التعديل المقترح  :  18  ادةـــالم

 أمام المكتب التنفيذي. في مدينة إقامته 

اختيارهم من قبل أعضاء االتحاد في مدن اقا  يتم أعضاء غرفة المناديب  التعديل المقترح :  19:  ادة ــــالم

 .مهتم  لمدة عام قابل للتجديد مرة واحدة فقط

قبل تمريرها للتصويت في  مشاريع المكتب التنفيذي  ون يراجع المندوب   التعديل المقترح : :   20  دةـــالما

 . لعامجتماع ااال

  قابل للتجديد مرةعام لمدة أعضاء االتحاد في مدنهم  يتم تعيين أعضاء غرفة المندوبين من قبل   19:ادة ـــالم 

 واحدة فقط.

  .  لتنفيذ دراستها ووضعها قيد ال لمكتب التنفيذي لمشاريع ون المندوب قترحي  : 20ادة ــــالم

 : كالتالي  م عضوية االتحاد إلي ثالث فئات تنقس   22:ادة ـــــالم

 دائمين أعضاء •

 نشطين أعضاء •

  فخريين أوشرف  أعضاء •

، ولهم نفس الحقوق والواجبات  بالمساواة جميع أعضاء االتحاد يتمتع   :التعديل المقترح :  23ادة ــــالم

 بعضوية  االتحاد.    نماداموا يتمتعو 

 المكتب التنفيذي  أعضاءالدائمين هم  األعضاء:   24  ادة ــــالم

جوز ينوب عنه  ، يوإذا تعذر ذلك إليها ييستدع جتماعات التي ال عضو نشط حضور اكل  ميلز : 25ادة ـــــالم

 آخر.  نشط  ممثل

 حق التصويت.وال ي يبدي رأيه ة، و يمموالعلجمعية يجوز للعضو الفخري حضور ا : 26ادة ـــــــالم

واالجتماعات   خالل الجمعية العمومية حق التصويت فقط ي الدائمين والنشطون  األعضاء : 27 ادة ــــــالم

 . االخري 

 

   واردـــادس :المـــاب الســـــالب                             

 ســل الخامــــالفص                                       

 من اآلتي :  تتكون موارد االتحاد    : 28 ادة ـــــالم



 واشتراكات أعضائها. رسوم   

 . ةأو اعتباري ةص طبيعي ا من قبل أشخوالهبات المقدمة لالتحاد  المساعدات المالية •

 الهيئات والشركات.  •

 والبلديات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، الخ. والمساعدات المقدمة من الدولة  المنح  •

   بها القانون. وأية موارد أخرى يسمح  •

من  ليرا تركية  25000مالية  قدرها    ل االتحاد علي هبة وحص في حال  اإلضافة المقترحة :

  ستون في المائة فقط من إجمالي المبلغ  80لمكتب التنفيذي  توزيع  % يجب علي  اخارج تركيا 

  هويجوز للمكتب التنفيذي  قسم اشتراك كل من لم يسدد اشتراكات .لصندوق االتحاد يعود  % 20

 الشهرية. 

 

 

 ية ــــقالية وختامـــأحكام انت  امن :ــــاب الثــــالب                      

 

 تراح من األعضاء الدائمين أو ثلث ال يجوز مراجعة  تعديل  النظام األساسي لالتحاد إال باق :  29ادة ـــالم

 .األعضاء النشطين . ويكون القرار باألغلبية البسيطة 1/3)) 

 االتحاد في  إجماع عام  للجمعية العمومية.  حل يجوز للجمعية العمومية  :    30  ادةــــالم

 األعضاء.  .(2/3)ويجب أن يتم ذلك بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي 
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REGLEMENT INTERIEUR De 

L'U.D.E.T.T&C 

لالتـــــــــــــحاد   الــــــداخلية الــــالئحة

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التحاد  الطالب التشاديين في تركيا  األساسي للنظامهذه الالئحة متكاملة ومطابقة 
 

تزامات  كافة أعضاءها القدماء أو الجدد وهي لتوضح ا أنها ، كما التركية وقبرص
 متاحة علي 

 
   .التابع لالتحاد ويجب إن يقدم نسخة لكل طالب يالموقع االلكترون 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بــــاب العضــــوية:                                      

 الفصـــــل األول                                                    

 

عن طريق كتابة طلب  ذلك  كون وي، الجدد  ألعضاءا  يقبل عضوية االتحاد   : التعديل المقترح 1المادة 

اإلقامة أو  البيانات األساسية لطالب العضوية مثل رقم الهوية، علي الطلب ويحتوي هذا  لرئيس االتحاد.

 :   وثيقة سفر  ورقم الهاتف والجهة الدراسية  و يجب أن تتوافر فيه الشروط  التالية

 أن يكون من الجنسية التشادية.  -

 قبرص  و أن يكون الطالب المعني في تركيا أ -

 

 ءاـــــة األعضــــفئ  2:المـــادة 

 لفئات التالية: ليمين في تركيا وقبرص ينقسم وفقا أعضاء اتحاد الطالب التشاديين  المق

 ون أعضاء دائم -

 . ون  أعضاء نشط -

 .   شرف أعضاء  -

 األعضاء الدائمين  3: ادةـــــالمــ

 األعضاء الدائمون هم جميع أعضاء المكتب التنفيذي. 

 األعضاء النشطين  4: ادةـــــالم

يشاركون في جميع أنشطة الجمعية وملتزمون في  األعضاء النشطون هم جميع أعضاء االتحاد  الذين 

 مستحقاتها. 

 أعضاء الشرف  5:ادة ـــالم

االتحاد، وأعضاء  تطوير و تنمية  ين الذين يسعون إلي أو اعتباريطبعين  أشخاص أعضاء الشرف هم 

 الشرف يتم اختيارهم من قبل المكتب التنفيذي أو غرفة المندوبين. 

 لس التنفيذي ثم  بموافقة مجلس النواب المندوبين. أعضاء الشرف يرشحون من قبل المج

 دان العضوية ـــفق : 6ادة ــــالم

   وقبرص يعد فاقدا لعضويته كل من فقد صفته كطالب )ة(/ تلميذ )ة( أو متدرب )ة(  في تركيا  

الداخلية  أو النظام األساسي لالتحاد   للوائح بعد استبعاده من قبل المكتب التنفيذي جراء سلوك مناف 



 .  جسيمي سبب آخر ألأو  

سيتم إبالغ الشخص المعني بالقرار مسبقا عن طريق البريد  أو أي وسيلة أخري و يدعي  للمثول  

 . تنفيذي أو هيئة شكلت لهذا الغرض  المكتب ال أمام

 التالية:   للفئات  وفقاوموزعة   شهرا    يتم سداد رسوم االشتراكات   :  المقترح التعديل  :  7 دةالما

 تركية . ( ليرا 2.5) ة الثانوي احل مرال -

 تركية .  ( ليرا5الليسانس )  احل مر -

 تركية ليرا  ( 10مرحلتي  الماستر والدكتوراه ) -

   وزالت عنه صفة الطالب  العضو الذي لم يسدد اشتراكاته سيكون دينا عليه  وان تخرج   8:ادة ـــلما    

 

 ادــــحاني: هيئة االتــــالثالبـــاب:                        

 األعضــــاء الفصــل الثــــاني:                            

 تتكون الجمعية العمومية من:  9:ادة ــالم

 الدائمين  األعضاء -

 أعضاء الشرف  -

 النشطين  األعضاء -

  عن تطوير خطة عمل الجمعية وتنفيذ  المنوط وهو  ،تنفيذي هو الجهاز الدائم للجمعية المكتب ال  10: ادةــــالم

 ة. يمموقرارات التي اتخذتها الجمعية العال

غير عادية  كلما  جلسة  تنعقد ان  تمع مرة كل شهر في جلسة عادية ويجوزاللجنة التنفيذية تج  11: ادةــــالم

 . ثلثي أعضاءها تحاد أو بناء على طلب على دعوة من رئيس اال بناء  تطلب األمر 

 جتماعات. ال في ا ها اتخذ تم تنفيذ القرارات التي    عن  مناطونالتنفيذي  كتب أعضاء الم 12:ادة ــالم

من قبل أمين الجلسة. وينشر في   هد اعقتم انيجب أن يجهز تقرير لكل اجتماع   لمقترحاالتعديل  13:ادة ـــالم

 الصفحة الرسمية لالتحاد.  

عدم  الغير عادية إذا تراعي لها نشر تقارير الجلسات وفي جميع األحوال  يجوز للمكتب التنفيذي عدم 

 أهميته. 

 :  هي المسندة إلى كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي   ت االلتزاماوالواجبات  :  14 ادةـــالم

  أمام السلطة اإلدارية والقضائية. يسعى جاهدا لمعرفة أهداف تحاد هو المتحدث باسم االالرئيس  •

 :   وبالتالي، فإنه، المؤسسة ويسهر علي تحقيقها



 يرأس االتحاد  •

 يطلب النفقات ويصادق الشيكات  •

 التنفيذي والجمعية العمومية  المكتب أعمال اجتماعات يقترح جدول  •

 وينسق األنشطةيقترح ويعرض  •

  مع  الدائم.يسهر علي تعاون  في حالة غيابه   ونيوب عنه هو المسئول عن مساعدة نائب الرئيس   •

 . االتحاد عمل الرئيس لضمان حسن سير  

 ة التاليويقوم بالمهمات   .  لذلك: فإنه يضمن حسن سير العمل تحاد هو الذاكرة اإلدارية لال األمين العام  

 . يسجل الدعاوي وتقارير االجتماعات -

 جتماعات. يقوم بإعداد جدول أعمال اال -

 يقوم بإدارة المسؤوليات ويستقبل تقارير أنشطة االتحاد.  -

 ومحفوظات االتحاد.  يستقبل مختلف السجالت -

 إداريا وقانونيا  ،عام، فإنه يضمن حسن سير االتحاد بشكل -

األمين العام  مساعدة ليه ع  المناطمع األمين العام، وهو علي قدم وساق يكون    :نائب األمين العام    • 

 . ه غيابفي حالة  و ينوب عنه 

فهو   على هذا النحو  إدارة أصول االتحاد ب طون وهم منابالتنسيق مع مساعديه : أمين الصندوق   •

قارير المالية للمكتب التنفيذي،  بإدارة الجمعية، تقديم الت يحقق العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة 

في  بمعاونة الرئيس يقوم بتحديث كتاب المحاسبة و يقوم فإنه  . المندوبين ى الجمعية العامة وغرفة لوا

ائح  تقديم نصله جوز وي  .جتماع الجمعية العمومية التقارير المحاسبية السنوية التي تقدم إلى اإعداد 

 مالية. المسائل الفي جميع 

وينوب  مساعدة ليه ع مناطهو و ، علي قدم وساق مع أمين الصندوقيكون  :  نائب أمين الصندوق  •

 . ه في حالة غيابعنه 

  الثقافية النشاطات ب وهم مناطون  بالتنسيق مع  مساعديه،  :  ة ية والرياضي شؤون الثقافال أمين  •

 يحدد إجراءات العمل لفريقه.   واألمين هو من    .والرياضية لالتحاد 

  أن يجب عليه مع نائبه والتنسيق الشؤون الداخلية ب ب ناط وهو الم:  الشؤون الداخلية أمين  •

للمشاركة   يحرك أعضاء االتحاد بين األعضاء.اطة  وسبين لحل الخالفات والتعاون مع مجلس المندوي

 الفعالة من أجل التعامل مع المشاكل المختلفة التي تواجههم. 

مع   العالقات مع الجمعيات والسياسيات الخارجية  إقامةب ناط هو الم: العالقات الخارجية أمين  .



 ة معها. كاالتحاد أو شرامنظمات أخرى التي تسعى لبناء عالقة مع 

األكاديمية و االجتماعية .وهو   هو المسؤول عن الشؤون : االجتماعية و الشؤون األكاديمية  أمين  •

جدد المتدربين التشاديين ال ،ب الميذ،/ الطالالعمل لفريقه .ومهمته استقبال وتوجيه الت خارطة يحدد 

فة للرعاية  ها باإلضاأو الجامعات التي اختارو المؤسسات تركيا وتوجيهم فيما يتعلق بالقادمين إلي 

 التطوعية. 

الن جميع  إعناطون بم كما أنهم ، جميع الطالب مع التواصل ب  ناطون م :  االتصاالت ونائبه أمين   •

مع األمانة العامة   بالتنسيقو صيانة وإدارة الموقع اإللكتروني لالتحاد، والعمل أنشطة االتحاد 

 وغيرها. 

تفقد   وأ ش  ي، باإلضافة إلي  مراقبة وتفت المالية لالتحاد  األمور إدارةب مناطون المراجعون : وهم 

، ويتكون من ثالث أعضاء يتم اختيارهم في الجمعية العمومية العادية  أصول االتحاد بكل استقاللية

ة،  تشكيل لجنة من قبل الجمعية العمومي أو استجواب المكتب التنفيذي لهم وغير العادية ، يحق 

ب  هم ليسوا أعضاء الكتوعليها أمام الجمعية العمومية،    الحصول تي تم الويجب عليهم تقديم النتائج 

علي األقل وان يكون   بأن يكون قد مضي عليه عام االقدمية : التنفيذي، ويشترط في اختيارهم 

   وملتزما في سداد اشتراكاته المحددة بالفترات الدراسية. متطوعا 

الذين تم ترشيحهم من أعضاء االتحاد في مدن  ممثلين يتكون من جميع ال: وهو اديب المن غرفة   •

  وا يخطر  أنتواصل بين المكتب التنفيذي والطالب في مدنهم .يجب  .وهم عبارة عن حلقة  إقامتهم 

وهموم الطالب إلى المكتب    ت كالمش ون ينقل المقابل وفي قرارات المكتب التنفيذي الطالب بجميع 

  إقامتهم أو  حلفي منبغي تنفيذ األنشطة المحددة في جدول اإلعمال كما ي ب ونيقوم  كما  التنفيذي،

 المدن المعنية.   

 اإلضافة  أو المقترح  

حاد، كما أنهم الممثلون الرسميون لالتحاد في  أمام االت الممثلون الرسميون لمدنهم  :   المندوبون هم

 المكتب التنفيذي. مدنهم باعتبارهم جزء من 

لمكتب  العامة لسياسة اليحق لهم تشكيل لجان خاصة  في مدنهم، ويجب أن تكون أنشطتهم في إطار 

 . ي :  كالتال وهي  التنفيذي لالتحاد  

من تاريخ إعالن النتائج النهائية  يتم ترشيح المندوبين من قبل مدنهم، في مدة أقصاها شهرا  1

 ويجب أن يكون لكل مدينة مندوب مشارك في غرفة المندوبين .  لالنتخابات العامة. 



ير  تقرويجب عليهم تقديم  المندوبون مسؤولون أمام من يمثلونهم وأمام المكتب التنفيذي  -2

 نهاية الدورة.   ي فمفصل 

من قبل أعضاء الجمعية العمومية  ( تعيين  أو يتم اختيار المندوبون عن طريق )انتخاب  -3

 المطلقة.   باألغلبية إقامتهم الخاص بمدن 

علي  إخطار مكتب المندوبين كتابيا بموعد انعقاد الجمعية العمومية المحلية خالل أسبوعين  

 قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية . األقل 

 المندوب هو العضو المحرك  للمكتب التنفيذي  

يقوم بإدارة االجتماعات، وتعيين أعضاء مكتبه، ينفذ القرارات التي تم اتخاذها من المكتب في   

   .شخصيا أو عبر األمين المالي عندما يحين موعدها مدينته، كما يقوم بجمع االشتراكات 

لتسير إعمالها، مواعيد انعقاد الدورة العادية وغير  يجوز للمكاتب المحلية إعداد لوائح داخلية 

  العادية، انعقاد الجمعية العمومية، تحديد رسوم االشتراكات، وفي جميع األحول ال يجوز لها 

 الخروج عن إطار قواعد النظام األساسي.  

  أن ها المكتب التنفيذي لالتحاد  قبل دخولها حيز النفاذ. ويجوز لقبل  ها من تيجب أن يتم مراجع    

 تعدله أو تعتمده. 

 ذات اإلجراءات تسري  في حالتي التعديل أو اإلضافة.    

ابتدءا من تاريخ اعتمادها ، وال يجوز تعديلها إال بعد مرور   التنفيذ الالئحة الداخلية تدخل حيز 

عام علي األقل من تاريخ اعتمادها، بناءا علي طلب ثلثي أعضاء المكتب أو الجمعية العمومية  

 ية. المحل

ليره   5االشتراكات العامة أي بمعدل )ثلث  يجب أال تتجاوز االشتراكات الشهرية المحلية 

 (  تركية

يجوز للمكتب المحلي طلب   ( وغيرها )حالة اجتماعية أو نشاطات  ية الحاالت الضرور في

 اشتراكات إضافية. 

 النفاذ. يحكم المندوبين المحليين كل من النظام األساسي الساري ودخل حيز 

 ال يجوز للمندوبين المحليين الخروج عن النظام األساسي لالتحاد.  

استوفي الشروط الموضح في المادة في  طالب )ة( يحق لكل  : التعديل المقترح  15 المـادة

 .  يكون مندوبا  من الالئحة الداخلية لالتحاد    التعديل المقرح :   26ادة ـــالم

 الطالب. عددزيادة  أوالمدن  تواصل مع المندوبين في حال اتساع علي اليجوز إنشاء مكتب فرعي يساعد  



 يتكون الكتب المحلي من األعضاء التالية: 

 )ة(   مندوب   -

 المندوب )ة(النائب)ة(   -

 )ة(عام       أمين  -

 )ة( مالي       أمين  -

 )ة( الشؤون الثقافية والرياضية       أمين  -

 األكاديمية )ة( الشؤون       أمين  -

االتحاد في مدينته   أعضاءمندوبة يتم اختياره من قبل  أو كل مدينة يمثلها مندوب  : 16ادة ــــالم

 أو بعد شهر علي األكثر من تاريخ إعالن نتائج االنتخابات . خالل شهر قبل 

الماليين،  يلتزم المكتب التنفيذي وغرفة المندوبين والمراجعون   التعديل المقترح :   17لمادة ا

بإعداد تقرير مفصل لنهاية الدورة يشمل كل العقبات التي واجهتها وسبل حلها،أو الحلول التي  

    .ب االتحاد يرجع إليها عند الضرورة توصلت إليها وإيداعها في مكت

 

 ايير األهلية ـــــــــات ومعـــــــــــاالنتخابالباب الرابع                         

                                النتخــــابات  اللجنة المستقلة لالفصــــل الثــــالث :                          

 :  علي النحو التالي    أعضاء 4من  : تتكون اللجنة العليا لالنتخابات  18ادة ـــالم

    2سكرتير أول تنفيذي مسؤول عن اللجنة، وسكرتير إداري مسؤول عن التنظيم      1

االنتخاب  تنظيم للمكتب التنفيذي مهمتهم   السنوي.  جتماع العام والمساعدين الذين يتم انتخابهم في ا

يق الخدمات بين األعضاء الجدد واألعضاء المنتهية دورتهم  نس التنفيذي الجديدة وت الختيار المكتب 

الشروط    استقائه حال  على أحقية كل مرشح  يحق لها الفصل هي مستقلة عن المكتب التنفيذي . . 

والالئحة الداخلي لالتحاد ،   وكذلك التحقق من   ا للمعايير المحددة في النظام األساسي وفق من عدمه 

مجمله دون أي  ب   26و   25 ، وبعد التحقق من ذلك يطبق نص مادتي السالمة العقلية للمرشح

  أهلية المواد التي تصف معايير وشروط  متثال لجميع ضمان اال .C.E.Iقيود .يجب على 

 ليرة تركية.  30يتجاوز   أال نتخابات .تكاليف تقديم ملف المرشحين االنتخابات المطلوبة المتعلقة باال

جمعية  عام للتجري  انتخاب أعضاء المكتب  في اجتماع :  المقترح  التعديل  19ادة ـــــالم

العمومية الذي تنعقد خالل إجارة نهاية الدراسية في الفترة مابين ) يوليو إلي سبتمبر من كل عام  

 (، بدعوة من رئيس االتحاد. 



الموقع  لمنتهي واليته نشر تقرير شامل علي يلتزم  المكتب ا  : المقترح التعديل :   20ادة ـــالم

 الرسمي لالتحاد، قبل أسبوع  من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. 

 . يلتزم المكتب  باإلجابة علي جميع األسئلة قبل تقديم استقالتهم أمام الجمعية العمومية 

تقديم خطاب في مدة ال  كل مرشح لمنصب الرئاسة يجب عليه  : التعديل المقترح   21ادة ـــــالم

دقائق، أما المرشحين في غير المنصب المذكور أعاله ملتزمون بتقديم   (10)عشرة عن تقل 

، ويجب علي اللجنة االنتخابية تنظيم مناظرة بين  (5)خمس دقائق خطاب في مدة ال يقل عن 

النتخابية قبل الشروع في عملية التصويت في  المرشحين في منصب الرئاسة لمناقشة برنامجكم ا 

 (. 30) مدة ال تقل عن ثالثون دقيقة 

ر ذلك، يتم عبر  إذا تعذ ية التصويت تصويت الكتروني، إال : آل مقترحة  إضافته   22ادة ــــــالم

ثمانون  بحق الطعن في نتيجة االنتخابات خالل مدة أقصاها  كل مرشح يتمتع  ، الصناديق العادية

من تاريخ إعالن النتيجة، ويجب علي اللجنة المستقلة لالنتخابات البت في  ، (ساعة48وأربعون )

      الطعن. 

حق الترشيح  مكتوف لجميع أعضاء االتحاد، يشترط  أن يكون قد مضي عام  :   23ادة ـــــالم

قبرص، وان يكون العضو ملتزما في سداد اشتراكات المقررة علي جميع  كامل في تركيا أو 

 األعضاء . 

عد كل مرشح وبشكل تلقائي إذا لم  يستوفي احد الشروط المحددة في بيست :   24ادة ــــلما

  .الالئحة الداخلية لالتحاد 

 

 رشيح ـــــل الرابع  أهلية التــــالفص                           

 الفصل الرابع المناصب                                     

 :    المناصب االنتخابية  : 25ادة ــــالم

 اسة  ـــالرئ -1

 امة ـــالع األمــــانة -2

 امة  ـــالية العــــالم -3

 رفة المندوبين  ـغ  منسقـــيه  -4

 والرياضية    الثقافيةالشؤون  أمانة -5



   األكاديميةؤون ـــالش أمانة -6

    مراجعان ماليان  -7

     

 المناصب غير االنتخابية :   

 نائب الرئيس   -1

 العامة  األمانةنائب   -2

 نائب لالمين المالي  -3

 الشؤون العلمية   أميننائب  -4

 غرفة المندوبين   نائب منسقيه  -5

   األكاديميةالشؤون  أميننائب  -6

   والثقافية الشؤون الرياضة  أميننائب  -7

 الشؤون الداخلية ونائبه   أمين  -8

 العالقات الخارجية ونائبة  أمين  -9

 ن  ي نائبان للمرجعين المالي  -10

 مقرر عام لغرفة المناديب    – 11

: كل من استوفي الشروط التالية يكون مؤهال للترشيح في المناصب    26ادة ـــالم

   أعاله 25االنتخابية الموضحة في المادة 

 يكون عضوا في االتحاد.   أن -

 . إذن اإلقامةيكون حاصل علي   أن -

 قبرص  أو يكون قد مضي عليه سنة كامل في تركيا   أن -

 يكون عليه دين التحاد.  أال -

 .االتحاد  أنشطةيكون مساهما في االتحاد، وان تكون له مشاركات فعالة في مختلف   أن -

تولي المناصب الغير انتخابية  بأهلية جميع األعضاء يتمتع  : التعديل المقترح   27المادة 

 حال استيفاء الشروط التالية :  



 أن يكون عضوا في االتحاد.  -

 أن يكون متاحا للخدمة.  -

    . العقلأن يكون سليم  -

 

 لتزامات والعقوبات ـــــامس: االاب الخ ــــالب                                              

 لتزاماتاال: الخـــامس  الفصل                                     

 

، يسعى   العالقات وكسب األصدقاءيكون العضو مثاليا، لديه مهارة تكوين  أن يجب  : 28المـــادة 

 أهدافها.  د ويهد تحاد كل ما يمكن  تشويه صورة االعن   عليه االبتعاد لتوحيد من حوله ، ويجب 

 تحاد المبادئ التالية: تنطبق على كل أعضاء اال   أنيجب   :  29 ادة ــالم

 النظام األساسي لالتحاد، واللوائح الداخلية. يجب أن يكون علي دراية واحترام  -

 . سداد اشتراكاتهم   -

 باعتباره كعضو في االتحاد يجب عليه االلتزام بحضور االجتماعات ،   -

 عضو  وان يكون منضبطا ودقيقا في عمله    -

 تحاد واحترامه احترام أصول االتحاد و معرفة شعار اال -

 

 البـــاب السادس: الموارد واالستقبال والمساعدات                            

 دالفصل السادس : الموار                                      

 عائدات االتحاد تتكون من   :   30ادة ـــالم

 مساهمات األعضاء  -

 . األنشطةالعائدات من  -

 الهبات والوصايا.  -

 المحلية. دعم الدولة والسلطات  -

راخري صاد م -
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 ستقبال والمساعدةاال السابع : الفصل                            

 

م باستقبال الطالب وتوجيههم بالطريقة المناسبة في األمور  ياقالكل مندوب  علي  :   31ـــادة  مال

 الدراسية، وإذا تعذر له ذلك يجب عليه إبالغ المكتب التنفيذي باألمر.  

فقدان فرع من   يق أوحر  أو سرقةأو ف مرض خطير، ظر حال حدوث  في :   32  ادة ـــالم

لتي تعتبر حساسة ، يمكن تنظيم مساعدات للشخص المتضرر .بعد  فروعه  وغيرها من الحاالت ا

   التأكد من صحة األمر

 اتــــــــالعقوبن : ــــالثامالفصل                                    

 

بناءا  المخالف للعقوبات التالية العضو في حالة عدم احترام أحكام الدستور ,يعرض  33:ادة ــــالم

 جسامة الفعل  على  

 لوم   -

 تحذير  -

 فصل -

المكتب التنفيذي , يوضح مجلس التأديب في الجمعية  من اقتراح تأتي ب كل العقوبات من قبل 

العمومية .في حالة لم يتوافق مع المكتب التنفيذي ينطق من قبل مجلس التأديب والتي تقررها  

بسلوك   اإلتيان  ت ال االذي عقد برئاسة مجلس التأديب تطبق في ح ة . هذا القرار يم موالجمعية الع

 جسيم . 

  بعضه كله أو  يجب علي المختلس استرداد ما اختلسه  ، ختالساال ت ثبوت حاال عند  :34ادة  ـــــالم

لك علي  بناءا علي قرار الجمعية العمومية أو عقوبة أخري تراها الجمعية العمومية مناسبا، ويسري ذ 

 جميع من ثبت فيه االدانة. 

 تفقد العضوية إما باالستقالة أو اإلقالة أو الموت   35:ادة ــــالم

   كل عضو مخالف يتم تجميد عضويته مؤقتا بقرار من الجمعية العمومية   36:ادة ــــالم
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االنضباط وااللتزام ، يجب علي جميع أعضاء المكتب حضور االجتماعات، وعلي كل    37:ادة ـــــالم

من تأخر أو لم يحضر أن يقدم تبريرا واضحا لذلك . ويجوز لألعضاء الكتب التنفيذي الحديث بشكل  

 تماعاتهم .  غير منظم في اج 

من المكتب التنفيذي،   بقرار العضو الذي يتغيب ثالث اجتماعات دون مبرر يجب تحذير  38:ادة ـــالم

 ويخضع هذا القرار لموافقة غرفة المندوبين  

 . يرد قيمته أو يسترد المبلغ كله   حتىيتابع كل من اختلس مال االتحاد    :   39ادة ــــالم

يستبعد كل عضو قام باختالس مال أو سرقة أشياء مادية عود لالتحاد، ويمكن مطالبته   40:ادة ـــــالم

 قضائيا وعدم المصداقية  

أي   يتقلد تعرض ألي عقوبة أخري جسيمة لن  أو تهم باختالس مال االتحاد من ا  كل   41:ادة ــــالم

 منصب في االتحاد مرة أخري. 

 ضامن أعضائها. لدوام تصارما  االتحاد  يكون  42:ادة ـــــالم

 

 ائية ـــــام نهـــــاب السابع: أحكــــالب                        

 الداخلية.  للوائح احترام المبادئ األساسيةعضاء يجب على األ   43:ادة ــــالم

تب التنفيذي  يجب أن يقرره المك ةالداخليينص عليه النظام األساسي والالئحة  كل ما لم  44:ادة ــــالم

 . وتقره الجمعية العمومية 

 2020 -فبراير  -09من الجمعية العمومية  بتاريخ   هذه الالئحة الداخليةتمت الموافقة على  45:المادة 
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