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  2018أفريل    27الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ  

 للجامعة التونسية للتجديف  الداخليالنظام  

  

  

  عامــــةالحكـام األ  /العنـــوان األول 
  

  تع�
	 : 1الف�ل 
القانن األساسي لل�امعة ون)امها ال&اخلي ال$الي وال#!ات�" ال! اض�ة و�ل ما ت�ادق عل�ه ، تع�ي ع�ارة "قان�
 ال�امعة"

ال�ل3ة العامة لل�امعة م
 أح-ام وقاع& ل#�)�6 ر اضة ال#�&45 ال#ن3ي و�/ل2 �ل الق!ارات ال.#0/ة م
 ق�ل ال.-#" 
  الحقة.ال�امعي في نف< الغ!ض ش! :ة ال.�ادقة عل�ها م
 ق�ل ال�ل3ة العامة ال

  وتع�ي ع�ارة "نادC" ال�.ع�ة ال! اض�ة.

 ال�Nاب وتأK�!ه  ال�امعة هي ج.ع�ة ذات ه&ف غ�! رD$ي Oن ه&فها تن م
 ال�.ع�ات ال.�K!0ة بها وال#ي 5-O#ت

  وت�.�ة ق&راته ال�&ن�ة والف��ة وال!قّي Uه إلى أرفع ال.#3 ات ال! اض�ة واألخالقّ�ة ع�! م.ارسة ر اضة الّ#�&45.
 في االت$اد ال&ولي لل#�&45 واالت$اد االف! قي لل#�&45 واالت$اد الع!Dي لل#�&45.Wال�امعة هي ع  

  
  ال��ض�ع : 2الف�ل 

و ضح أح-ام ال�)ام األساسي لل�امعة ال#ن3�ة لل#�&45 "ال�امعة" دون تWارب معها وذل2 ی#ّ.6 ال�)ام ال&اخلي و N!ح 
  األساسي لل�امعة.م
 القانن  87وفقا ألح-ام الف�ل 

   
   اإلختصاص : 3الف�ل 

ة واله�اكل ال�امع�ة ب#�)�6 ̂ودارة ر اضة ال#�&45 وفقا لقان�
 ال�امعة. و #6ّ ت�)�6 ج.�ع ال#)اه!ات ة العامل3ال�ت#0[ 
�!اس ش!̀و  bإش!اف ال�امعة وف c$اء تWاألع Cادال!س.�ة والد5ة واالس#ع!اض�ة وغ�!ها في ر اضة ال#�&U 45ال�

  .  �W5:ه ال.-#" ال�امعي
 

  ال�ل�ات : 4الف�ل 
ت.ارس ال�امعة وفقا لقان��ها سل:ة القWاء ال! اضي وال3ل:ة ال#أدی��ة وال3ل:ة ال#!ت���ة ال! اض�ة إزاء أعWائها 

  وم�K!0�ها.
 

  الق��ل : 5الف�ل 
ج" .U ها��ان  ولق!ارات ال.-#" ال�امعي.اإلن0!ا` في ال�امعة W05ع �ل أعWائها وم�K!0�ها ل.ق#W�ات ق
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  تأو
ل ق�ان#" ال!امعة : 6الف�ل 
5ق!ر ال.-#" ال�امعي في شأن �ل حالة ل6 ت#ع!ض لها قان�
 ال�امعة و N!ح و jول ما غ.h م
 أح-امها وذل2 

ج" ق!ارات ت�U !Nال.قع ال!س.ي لل�امعة..U  
ال.�ادقة على تل2 الق!ارات ال�ل3ة العامة العامة الالحقة. وفي صرة رفh  ال�ل3ةوتع!ض ه/ه الق!ارات على م�ادقة 

  فإنها ت��ح الغ�ة ب&ون أن 5.ّ< ذل2 م
 اآلثار وال�#ائج ال#ي س�b أن رّت�#ها تل2 الق!ارات.
 

  إن.�ا- األع*اء : 7الف�ل 
Uال�امعة أن تّجه إلى ه/ه  ا`على �ل ج.ع�ة ت.ارس ر اضة ال#�&�U 45فة رس.�ة أو �Uفة ثان ة ت!غ" في االن0! 

 b !K 
قعها ال!س.ي م:ل�ا �#اب�ا في الغ!ض ع.U 
األخ�!ة ق�ل ال#ار خ ال.ع�
 س� ا م
 ق�ل ال.-#" ال�امعي وال.عل
ن الصل أو U:! قة إلO#!ون�ة مjم�ة مع وصل ال�لغ أو U.-#" الU q�Wال�امعة..W.ال�! & ال  

 bثائ  ال#!ات�" العامة لل�امعة.ال#ال�ة �Kقا ل.ا تق#W�ه �5" إرفاق م:ل" اإلن0!ا` Uال

 Kل" اإلن0!ا`:.W#�5" أن ی  

   !م:ل" إن0!ا` في ثالثة ن)ائ  
 ن األساسي  ن03ة م
 القان
  
   لل�.هر ة ال#ن3�ة اإلعالن Uال!ائ& ال!س.ين03ة م
 
  ن03ة م
 عق& الّ#أم�
  س6 ال! اضي  مضع االن0!ا`ن03ة م
 ق�اصة خالص معلم الّ#أم�
 لل.
  Cاألدبي وال.الي آلخ! جل3ة عامة للّ�اد 
  ن03ة م
 الّ#ق! ! 
  ّ.& إی&اع ن03ة م�األدبي وال.الي آلخ!ا 5ف 
  جل3ة عامة Uال.�&وD�ة ال�ه ة لل! اضة الّ#ق! ! 
 Cة ال.&ی!ة للّ�ادv�ة اله���  قائ.ة في ت!
 45&�#وال.#عّلقة ب! اضات ال Cة للّ�اد�ات الّ! اضّw�قائ.ة مفّ�لة في الّ#�ه  

   
 ة وتعل�قها وK!د األعWاء. إّال أنه ال�ل3ةتقّ!ر Wل الع ة إلى أن ت6ّ#  5.-
 العامة ق�Wلل.-#" ال�امعي إس�اد الع

  ال.�ادقة عل�ها م
 ق�ل ال�ل3ة العامة الالحقة.
  

 ه#اكل ال!امع#ة : 8الف�ل 
  ال�امع�ة في :ت#.xل اله�اكل 

 ال�ل3ة العامة وتع& ال3ل:ة العل�ا ل! اضة ال#�&45 وهي اله�-ل ال#N! عي. - 
 - .C/�-ل ال#�ف�اله  ال.-#" ال�امعي وه
 - .C-ل االدار�ة العامة القارة وهي الهUا#Oال 
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ال#!���ة ون)ام الع.ل الل�ان القارة أو ال)!ف�ة وال#ي ت3اع& ال.-#" ال�امعي في أداء مهامه وفb اإلخ#�اص و  - 
 ك�ف.ا ض�:ه لها ال�)ام ال&اخلي ال$الي.

ال!اU:ات ساء و�K�ة أو جه ة وال#ي ت�ب ال.-#" ال�امعي في ال#�!ف اإلدارC وال! اضي في ال.�اف3ات  - 
وت.ارس ه/ه ال!اU:ات نNاKها ت$c رقاUة ال.-#" ال�امعي ال/C له أن 5فّض لها مهاما  ال!اجعة لها Uال�)!.
.z!واخ#�اصات أخ 

  ال.ع��ة م
 ال.-#" ال�امعياله�vات القWائ�ة ال! اض�ة  - 
  

  عامــــةال الجلسة  / الثانيالعنـــوان 

  
  ال4ع�
	:  9الف�ل

ن ال�ل3ة العامة Oعاد5ة أو خارقة للعادة.ت  
ن ق!اراتها نهائ�ة وغ�! قابلة لل:ع
 وهي ال.0#�ة Oا وت�ّل ما 5$تعّ& ال�ل3ة العامة ال3ل:ة العل�ث خالل &Uال�cّ في 

  ال�ل3ة.
  

 صالح#ات ال!ل�ة العامة العاد6ة: 10الف�ل
  ت�عق& ال�ل3ة العامة العاد5ة م!ة في ال�3ة.

ن ال�ل3ة العامة العاد5ة تق��.�ة أو إن#0اب�ة، وت0#[ ب#�ق�ح ال�)ام ال&اخلي وال#!ات�" العامة وال#!ات�" ال! اض�ة Oت
ال.3ائل ال.&رجة في ج&ول أع.الها Uاس#�xاء ما ه راجع Uال�)! إلى ال�ل3ة العامة ال0ارقة ال�cّ في ج.�ع و�Dفة عامة 

  للعادة.
 

  صالح#ات ال!ل�ة العامة ال.ارقة للعادة:  11الف�ل 
م
  26تقع دعة ال�ل3ة العامة ال0ارقة للعادة لإلنعقاد �ل.ا اق#cW ال$اجة لل�c في إح&z ال.3ائل الاردة Uالف�ل 

  األساسي.ال�)ام 
  م
 ال�)ام األساسي. 26تقع ال&عة لعق& ال�ل3ة العامة ال0ارقة للعادة �Kقا ألح-ام الفق!ة األخ�!ة م
 الف�ل 

   
   م�<لي األع*اء:  12الف�ل

ال#�&U 45ال�.ع�ات ال.#ع&دة x.5ل األعWاء Uال�ل3ة العامة رئ�< ال�.ع�ة أو نائ�ه أو الOات" العام أو رئ�< ف!ع 
  اإلخ#�اصات.

  و �" على ال..xل اإلس#)هار ب#ف h اس.ي م.Wى م
 رئ�< ال�.ع�ة ال.�K!0ة أو �ات�ها العام.
 

 في وضع�ة ال#قف ع
 ال�Nا` مxل.ا ه م��Oة وال#ي ل6 ت�نت#.#ع b$U ال#� c ال�.ع�ات ال.�K!0ة �Uفة قان

  Uال#!ات�" العامة خالل ال.س6 ال.�عق& ف�ه ال�ل3ة العامة.
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 ل!ئ�< ال-.5.
ر مالح)�W$U امعة اإلذن�  
 رئاسة ال!ل�ة العامة: 13الف�ل 

 
ت3ّ�! أع.ال ال�ل3ة العامة م
 K!ف رئ�< ال�امعة وع�& ال#ع/ر م
 K!ف نائ�ه وفي صرة ال#ع/ر على ه/ا األخ�! م
 ال�امعي األك�! سّ�ا.Wف الع!K  

  
   4BاAة ال!ل�ة العامة : 14الف�ل 

�#اUة ال�ل3ة العامة  
  الOات" العام القار لل�امعة.یjم
  

ت�ز
ع األص�ات ب#" ال!�ع#ات ال�.I�Jة I�Aاس�ة ان4.اب ال�D4E  –مGققي األص�ات  –مD4E اإلق4�اع :  15الف�ل
  ال!امعي
 :اع�اإلق4 D4Eم 

  Uاق#!اح م
 رئ�3ها.أعWاء م-#" اإلق#!اع  ی#6ّ تع��
أح-ام م0الفة، فإنه U.�!د اف##اح ال�ل3ة العامة  في غ�اب
 :ز األص�ات�ف  

.c   في غ�اب أح-ام م0الفة، 5عّ�
 م-#" اإلق#!اع م&ّققي أصات إث��
 ل.3اع&ته في م0#لف ع.ل�ات ال#�
  وال 5.-
 ألعWاء م-#" االق#!اع أن 5-نا م#!ش$�
 لإلن#0اUات أو أعWاء Uال.-#" ال�امعي ال.#0لي.

 ع
  األص�ات: ت�ز
&C وDأغل��ة أصات األعWاء ال$اض! 
 وفي صرة ال#3اوC ی!جح صت ت#0/ الق!ارات في ال�ل3ة العامة ب!فع األی

.Cّ!3اإلق#!اع الU اD  ال!ئ�<، إّال أّن إن#0اب أعWاء ال.-#" ال�امعّي ی#6ّ وج
ت واح&كل ج.ع�ة م�K!0ة لها حb ال#� c ت#.#ع خالل ال�ل3ة العامة �U  
W5اف إل�ه صت في �ّل حالة م

  ال$االت ال#ال�ة:
 ) م�ازا.50ال.�قWي ال3.0ن (ال! اضي م�از ها خالل ال.س6  5فق ع&دال�.ع�ة ال#ي  - 
ر ̂وناث خالل ال.3اUقات ال�K�ة لل.س6 ال! اضي  - �ال�.ع�ة ال#ي شار�c في ج.�ع األص�اف الع.! ة ذ

  ال.�قWي.
   
األقل ق�ل مع& انعقاد ال�ل3ة 5قم ال.-#" ال�امعي Uاح#3اب األصات ال!اجعة لOّل ج.ع�ة خ.3ة عN!ة یما على  

  العامة.

  
 الف�ل16: م��Qالت رئ#O ال!ل�ة العامة

  35ه! رئ�< ال�ل3ة العامة على ح3
 س�! أع.الها وم&اوالتها، ف��)6 ت&خالت األعWاء.
  ح#ى K!د �ل م#&خل ال 5$#!م ال.�xاق أو األخالق ال! اض�ة. وو�Dاء على ذلb$5 2 لل!ئ�< س$" الOل.ة أ
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 الف�ل17 : م�اقD ال�RاAات

 
ال�ل3ة العامة م!اق" ال$3اUات م
 ب�
 ال�0!اء ال.$اس��
 ال.!س.�
 �U&ول ه�vة ال�0!اء ال.$اس��
 ال#ن3��
 تع�
لOامل ال.&ة ال��اب�ة لل.-#" ال�امعي ال.�#0". وعلى م!اق" ال$3اUات أداء مه.#ه وفقا لل#N! ع ال�ارU Cه الع.ل و جه 

  ى األقل ق�ل مع& انعقاد ال�ل3ة العامة.خ.3ة عN!ة یما علتق! !ه إلى ال.-#" ال�امعي 
   

  جGول أع�ال ال!ل�ة العامة:  18الف�ل 
  W5ع الOات" العام القار ج&ول األع.ال على أساس ال.3ائل ال#ي قّ!رها ال.-#" ال�امعي وال.ق#!حات ال.ع#.&ة.

القارة لل�امعة U.ق#!حات �#اب�ة إلدراجها و .-
 لل�.ع�ات األعWاء وال!اU:ات والل�ان ال�امع�ة ال#ق&م إلى الO#اUة العامة 
  �U&ول األع.ال، وذل2 شه! 
 على األقل ق�ل مع& انعقاد ال�ل3ة العامة.

  
  في مق4�حات تIق#ح الWIام الGاخلي : 19الف�ل

ل�.ع�ات األعWاء وال!اU:ات والل�ان ال�امع�ة تج�ه مق#!حات ت�ق�ح ال�)ام ال&اخلي إلى ال.-#" ال�امعي �5" على ا
  مع ش!ح لألس�اب وذل2 شه! 
 على األقل ق�ل انعقاد ال�ل3ة العامة.

  ی&رس ال.-#" ال�امعي ال�&وz م
 ع!ض ه/ه ال.ق#!حات على ال�ل3ة العامة.
ال�ل3ة العامة وتع!ض على ت� #ها �ل مق#!حات ت�ق�ح ال�)ام ال&اخلي ال�ادرة ع
 ت&رج �Uفة آل�ة �U&ول أع.ال 

    ال�.ع�ات ال.�K!0ة ال.#.#عة b$U ال#� c. ال.-#" ال�امعي أو ع
 ن�ف 
  

  في اع�4اد مق4�حات الI4ق#ح  :20الف�ل
 c ال ت#6 ال.�ادقة على مN!وع ال#�ق�ح إال إذا ح�ل على أغل��ة أصات األعWاء ال$اض! 
 ال.#.#ع�
 b$U ال#�

  م
 ال�)ام األساسي لل�امعي. �K25قا ألح-ام الف�ل 
.C&ب!فع األی c   ی#6ّ ال#�

  ال تع#�! األصات ال.$#ف� بها في اح#3اب األغل��ة. 
ن صت ال!ئ�< م!ّج$ا وفb أح-ام الف�ل -5 Cال�)ام األساسي لل�امعي. 25وع�& ال#3او 
  م

  
  مR*� ال!ل�ة :21الف�ل 

  ی&ّون الOات" العام القار أع.ال ال�ل3ة العامة صل" م$W! ال�ل3ة.
5$ف� U.ق! ال�امعة وتّجه ن03ة م�ه إلى ال3ل:ة  أو ما 5عادله5$ّ!ر م$W! ال�ل3ة دون تN:�" أو ف3خ �3Uّل م!ّق6 

  یما م
 تار خ ال�ل3ة العامة. 30ال.ع��ة وال�.ع�ات األعWاء في أجل 
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 Y#فI4ال Z#ّارات ح�الف�ل22 : في دخ�ل الق 

  ما ل6 تق!ر ال�ل3ة العامة خالف ذل2.ت&خل ق!ارات ال�ل3ة العامة ح�w ال#�ف�/ حاال 
إال أن الق!ارات ال.#علقة ب#�ق�ح القاع& ال.�:�قة على ال.�اف3ات ال ت&خل ح�w ال#�ف�/ إال ب&ا5ة م
 ال.س6 ال! اضي ال.الي 

  العامة ما ل6 تق!ر ال�ل3ة العامة خالف ذل2. ال�ل3ةل#ار خ عق& 
  ح�w ال#�ف�/ حاال.ت&خل ال#�ق�$ات ال.#علقة Uال�)ام ال#أدی�ي 

  
  المكتب الجامعي  / الثالثالعنـــوان 

  
  ال�الح#ات:  23الف�ل

 ! 
 وال#. ل وال#أه�ل وال#: O#رات وال�Kقا ألح-ام القانن األساسي 035! ال.-#" ال�امعي ع.له لضع  ال#�
وال#ق��6 وال.#اUعة وم�اش!ة شjون ال.�#�0ات ال�K�ة U.0#لف األص�اف ووضع الq:0 وال�!امج ال!ام�ة إلى ال�هض 

 ل ال.#علقة بها.ال.Nاكب! اضة ال#�&45 وت0N�[ ال$لل العاجلة ل$ّل 
 

�ة : 24الف�ل#B�4ال  
 
ن ال.-#" ال�امعي مO#اء  9یWأع 
5قع ان#0ابه6 م
 ق�ل ال�ل3ة العامة االن#0اب�ة b�K ن)ام القائ6 على أن 5-ن م

  ب��ه6 وجDا ام!أتان على األقل.
  له.ا حb ال#� W$5.c! الOات" العام القار وال.&ی! الف�ي ال�Kي جل3ات ال.-#" ال�امعي دون أن 5-ن 

  ال�امعي والN!̀و ال.#ع�
 تف!ها في ال.#!ش$�
.q�W5 ال�)ام األساسي لل�امعة صالح�ات ال.-#" 
  

  م�اع#G اإلج�4اعات : 25الف�ل
  Nه!. الم!ة على األقل في أو U:ل" م
 ثل� أعWائه �5#.ع ال.-#" ال�امعي ب&عة م
 رئ�3ه 

  
  مR*� ال!ل�ة : 26الف�ل

 ال.-#" ال�امعي W$.U! ال�ل3ة W.5�ه �ل م
 رئ�< ال�ل3ة والOات" العام القار و $ف� في س�ل م!ق6ت&ّون م&اوالت 
  .أو ما 5عادله

  
  ال�ع" في ق�ارات ال�D4E ال!امعي : 27الف�ل

 
ال تق�ل ق!ارات ال.-#ـ" ال�ـامعي وال قـ!ارات ال!اU:ـات والل�ـان ال�امع�ـة ال.�ـادق عل�هـا مـ
 ق�ـل ال.-#ـ" ال�ـامعي ال:عـ
Uاف. إال أنهــا�v#لة  االســ�ســ�تق�ــل ال:عــ
 أمــام اله�vــة ال�K�ــة لل#$-ــ�6 ال! اضــي ال#اUعــة لل��ــة ال�K�ــة االول.��ــة ال#ن3ــ�ة 

  Kع
 نهائ�ة.
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  ال!ل�ات : 28الف�ل

لل.-#ــ" ال�ــامعي اإلســ#.اع لOــّل ج.ع�ــة م�K!0ــة ت:لــ" ذلــ2 �#اUــة مــع ب�ــان الغــ!ض مــ
 ال�ل3ــة. 5$ــّ&د معــ& اإلج#.ــاع 
b�3�#الU .
  ب�
 ال:!ف�
 في أجل أق�اه أس�ع�

  
  الرابطات  / الرابعالعنـــوان 

  

  ال4ع�
	 : 29الف�ل
  ال.�اف3ات ال!اجعة لها Uال�)!.ت3اع& ال!اU:ات ال.-#" ال�امعي في إن�از ب!ام�ه وفي ال#�!ف اإلدارC وال! اضي في 

  ت.ارس ال!اU:ات نNاKها ت$c رقاUة ال.-#" ال�امعي.
  

  اإلخ�4اص : 30الف�ل
q�W5 م�ال ت&خل ال!اU:ات على أساس م!جع ال�)! ال#!ابي وال.عای�! ال�غ!اف�ة والف��ة الاقع ض�:ها م
 K!ف ال.-#" 
ال�امعي. وتN!ف ال!اU:ات على نNا` ال�.ع�ات ال!اجعة لها Uال�)! وعلى ال.�اف3ات ال#ي 5-لفها بها ال.-#" ال�امعي. 

  وأخ!z جه ة. وت�ق63 ال!اU:ات إلى راU:ات و�K�ة
 ة ج.ع�ة Wل ع  ال ت!جع لها Uال�)! ت!اب�ا.و .-
 لل.-#" ال�امعي أن 5أذن �Uفة اس#�xائ�ة راU:ة جه ة Uق�

  
  ال�اج�ات :31الف�ل 

  على ال!اU:ات:
 .ة�ها في ن:اق اإلح#!ام وال!وح ال! اض#:Nال�امعة وأن ت.ارس أن 
 أن ت$#!م وتف!ض اح#!ام قان�
  ة أن ت#عاون مع��Kال.-#" ال�امعي في ج.�ع ال.�ادی
 ال!ام�ة إلى ت$ق�b أه&اف ال�امعة وت�)�6 ال.�اف3ات ال

 وال�ه ة.
  ! أن تU /0#اإلتفاق مع ال.-#" ال�امعي �ل اإلج!اءات الW!ور ة ل#: ! ر اضة ال#�&45 مxل ب!امج ال#:

 ت.وال�هض ونN! ه/ه ال! اضة وال#ع! 4 بها وت�)�6 ال#!�Dات وال�&وا
 ع داخل م!جع ن)!ها ال#!ابي في ع&د م!اك�ال#!ف.Cاد w ال�هض وع&د ال.�از 
 Uال�
 .ص�غة خاصة Cل ق!ار ذ-U إعالم ال.-#" ال�امعي 
 .ة�ة وال&ول��K أن ت�)U 6اإلتفاق مع اإلدارة الف��ة ال�K�ة ال.�اف3ات ال0اصة بها وذل�K 2قا لل!وزنامة العامة ال
  ل�ان ت#عاون مع 
 Oل ح3" اخ#�اصها.ت� ل�ان الف&رال�ة 
 .اإلتفاق مع ال.-#" ال�امعيU ال#�!ف ال.الي 
 تأم�

  إال أن ان#&اب ال.�ف�
 وض�q أجره6 ی�قى م
 االخ#�اص ال.:لb لل.-#" ال�امعي.
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  ال�هام :32الف�ل

  ت#.xل مهام ال!اU:ات ف�.ا یلي:
  !  ر اضة ال#�&45 وال�هض بها ونN!ها.ت:
  و̂ع&اد 
 Oة ال.�اش!ة لل.-#" ال�امعي.تUال!قا c$ة ت  ال.�#�0ات ال�ه
 .ة�ة وال&ول��K وضع روزنامة ال.�اف3ات ال!اجعة لها Uال�)! وذل2 وفقا لل!وزنامة العامة ال
 .ها ال.-#" ال�امعي وم!اق�#ها�ال#�!ف في ال.�اف3ات ال#ي 5عه& بها إل 
 #الU 2آت ال#�&45 وذلNة م��افقة على صالحعاون مع ال3لq ال.ع��ة وال سّ�.ا الل�ان ال�ل&5ة ال.-لفة ت#لى ال.

Uال! اضة به&ف اس#غالل ال.�wان�ة ال.��0ة م
 ق�ل ال.�ال< ال�ل&5ة ل��انة ال.�Nآت وال#�ه�wات ال0اصة 
 ب! اضة ال#�&45 على أح3
 وجه.

  ة�اعات وفقا ألح-ام ال�)ام إص&ار ق!ارات إب#&ائwال&اخلي ال$الي.ال&رجة في مادتي ال#أدی" وال� 
ن ه/ه الق!ارات قابلة لل:ع
 Uاالس#�vاف أمام ال.-#" ال�امعي.Oت  

  
  االن4.اب / ال4ع##" :33الف�ل 

) مع���
 م
 ق�ل ال.-#" ال�امعي و -ن 3ثالثة () م��0#�
 و 4) م�ه6 أرDعة (7أعWاء (ی#!�" م-#" ال!اU:ة م
 س�عة 
  م
 ب��ه6 ال!ئ�<.

  
  ال4�شح :34الف�ل 
 
 ة م-#" ال!اU:ة لOل تن3ي بلغ م
 الع.! 5.-Wة  23ال#!شح لع�اس�ة وال3�قه ال.&نس�ة على األقل و #.#ع U$ق

  وت#ف! ف�ه الN!̀و ال#ال�ة:
ن له م#3z تعل�.ي 5عادل س�ة راUعة ثانC (م#3U zاكالر ا)5أن  .1-. 
 �U.ع�ة أو راU:ة أو ل��ة جامع�ة أو ل��ة راU:ة أن 5-ن  .2Wشغل خ:ة ع.
 ال تقل ع
 س�#�
 م##ال�#�
 ل6 ت3لq عل�ه عقDة ر اض�ة تأدی��ة خ:�!ة. .3
 نقي ال3ابb الع&ل�ة. .4
  ال یج& ت$c وKأة صرة م
 صر ع&م ال#الؤم ال.���ة Uالف�ل ال.الي. .5

  
  عGم ال4الؤم وفقGان ال�فة :35الف�ل 

 ة U.-#" ال!اU:ة مع ال.j3ول�ات ال#ال�ة:ال Wت#الئ6 الع  
  امعة�U Wع.z!ة أخ�ر اض 
 .z!ة أخ:Uب!ا Wع 
 .ة�بل��ة جامع Wع 
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 .45&�#ة لل�ن3 �U.ع�ة م�K!0ة Uال�امعة ال#Wع 
 .!م.!ن م�اش! أو ح-6 م�اش 

 م-#" راU:ة.Wع� U.-#" راU:ة ��5ح ت$c وKأة صرة م
 صر ع&م ال#الؤم 5فق& �Uفة آل�ة صف#ه Wكل ع  
  

�ة :37الف�ل #B�4ال  
ن O#ة م-#" م:U! ال!ا�35ّ :
  م

 >�رئ 
 >�نائ" رئ 
 مال عام 
 أم�
  اءWعة أعDوأر 

ن ب&ون مقابل.:Nی� 
  كل أعWاء م-#" ال!اU:ة ه6 م
 ال.#:ع�
 ال/ی
  

  اإلدارة :37الف�ل 
  W$5! م&اوالت ال!اU:ة دون حb في ال#� c مN#3ار ف�ي جهC أو إدارC 5ع��ه ال.-#" ال�امعي.

والOات" العام وDال3�#�b مع ال.&ی! الف�ي ال�Kي  ال.-#" ال�امعي ال.ع�
 م
دارC اإلی#لى ال.N#3ار الف�ي ال�هC أو 
  القار لل�امعة ال#3��! الف�ي واإلدارC لل!اU:ة.

  و 3ه! على ت�ف�/ وم#اUعة ق!ارات م-#" ال!اU:ة.
  

  اإلج�4اع : 38الف�ل 
  على م-#" ال!اU:ة اإلج#.اع U.ق!ها م!ة على األقل في الNه!.

 ی#غ�" Wل ع�م!ات ع
 إج#.اعات م-#" ال!اU:ة خالل ال.س6 ال! اضي الاح& 5فق& صف#ه  4ب&ون س�" ألكx! م
 و
.Wكع  

  

 مRاض� ال!ل�ات : 39الف�ل
�ل م
 رئ�< ال�ل3ة وال.N#3ار الف�ي ال�هC  أو أو ما 5عادله ت$ف� م$اض! جل3ات ال!اU:ة ب&ف#! م!ق6  
وم.Wى م

 ال.-لف U-#اUة ال�ل3ة.اإلدارC ال.ع�
 م
 ال.-#" ال�امعي Wألو الع  
  وتّجه ن03ة م
 تل2 ال.$اض! �Uفة م�#).ة إلى ال.-#" ال�امعي ̂ولى �افة ال�.ع�ات ال!اجعة Uال�)! لل!اU:ة.
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   ل!ان ال�ا�Aات :40الف�ل 
 
  خارجه.ل.-#" ال!اU:ة اإلس#عانة في ع.له بل�ان اس#Nار ة ی!أسها أعWاء م
 م-#" ال!اU:ة أو م

  ه/ه الل�ان وت$ل Uق!ار م
 ةم-#" ال!اU:ة.تN-ل 
  ال ت��! ق!ارات ه/ه الل�ان ناف/ة إال Uع& م�ادقة م-#" ال!اU:ة عل�ها.

  ت$&ث U-ل راU:ة ل��ة دائ.ة لل�Nان q�W5 ال.-#" ال�امعي ت!���#ها واخ#�اصاتها. 
  

  ال��اسالت :41الف�ل 

 وجDا في .W#اس#ع.ال ورق یU ة:Uة.ت#6 م!اسالت ال!ا:U< ال!ا�ها رئ�W. ة لل#�&45" و�ن3  أعاله ع�ارة "ال�امعة ال#

  ت!ق6 ال.!اسالت وت�3ل دخال وخ!جا ب&فات! خاصة للغ!ض.
  وت$ف� ملفات ال!اU:ة وم!اسالتها ووثائقها Uاس#.!ار U.ق! ال!اU:ة.

  
  األرش#ف : 42الف�ل 

  35ه! م-#" ال!اU:ة على ت�)�6 وحف� األرش�ف.
  ی!جع أرش�فها وأصلها إلى ال�امعة ال#ن3�ة لل#�&45. في صرة حّل ال!اU:ة

  
  ال�Gّة الI#اب#ة :43الف�ل 

  ) س�ات.4ت�لغ ال.&ة ال��اب�ة ل.-#" ال!اU:ة أرDع (
  

  اللجان الجامعية  / الخامسالعنـــوان 
  


" الل!ان وصالح#اتها :44الف�ل �cت   
  وذل2 عالوة على الل�ان ال.��ص عل�ها ص!احة Uال�)ام األساسي. مهامهلل.-#" ال�امعي إح&اث ل�ان ت3اع&ه في 

  ت#.xل الل�ان ال�امع�ة Uاألساس في:
 .ل��ة اإلعالم واإلس#Nهار .1
 .ل��ة ت�)�6 ال.3اUقات .2
3. .
 ل��ة ال! اض��
 الل��ة ال:��ة. .4
 ل��ة ال#$-�6. .5
 ل��ة ال#�&45 ال�3ائي. .6
 ل��ة ال#�&45 لل�.�ع. .7
 الل��ة ال.!�w ة لل�wاعات. .8



                    Tunisian Rowing Federation                                                                        الجامعة التونسية للتجديف
                                                                     
 

2018  للجامعة التونسية للتجديف  الداخليالنظام   11  

 

 ل��ة ال#أدی" .9
�الة ال�K�ة ل.-اف$ة تعاKي ال.�N:ات ل��ة ال#أدی" اإلب#&ائ�ة ل.-اف$ة ال.�N:ات. 10     وذلU 2ال3�#�b ال.�اش! مع ال
�الة ال�K�ة ل.-اف$ة تعاKي ال.�N:ات ل��ة ال#أدی" اإلس#�vاف�ة ل.-اف$ة ال.�N:ات. 11     وذلU 2ال3�#�b ال.�اش! مع ال
  

  ل��ة ع
 اخ#�اصها وصالح�#ها.تعّ�! ت3.�ة �ل 
  تq�W الل�ان Uع& �ّل جل3ة عامة ان#0اب�ة.

 
  تع##" أع*اء الل!ان :45الف�ل 

 
 ة. 5ع�
 ال.-#" ال�امعي أعWاء الل�ان ال�امع�ة Uاق#!اح مWاب ال#!شح للعU ف#ح 
  رؤساء الل�ان Uع& االعالن ع
  

�ة :46الف�ل #B�4ال  
 
ن الل��ة مO#3ت .!xاء أو أكWأع  

 م
 ال.-#" ال�امعي.Wی!أس الل��ة ع  
 األكx! األق&م�ة أو أح& أعWـاء ال.-#ـ" الW! أع.الها الع�< الل��ة، 35�اب رئ�رة غ�ـامعي الـ/C 5ع��ـه ال.-#ـ" في ص

ر.�  ال./
  

  إج�4اعات الل!ان ومRاض� ال!ل�ات  :47الف�ل 
  أرش�فها.تعق& الل�ان ال�امع�ة إج#.اعاتها U.ق! ال�امعة أی
 5$ف� 

  5$ف� U.ق! ال�امعة.أو ما 5عادله ت$ف� م$اض! جل3ات تل2 الل�ان ب&ف#! م!ق6 
  W.5ي ال.$اض! رئ�< ال�ل3ة و�ات�ها وتجه تل2 ال.$اض! إلى ال.-#" ال�امعي خالل نف< األس�ع.

  
   الق�ارات  :48الف�ل 


 على األقل وDأغل��ة أصات  Wر عW$U ال ت#0/ ق!ارات الل�ان إال.
  األعWاء ال$اض! 
  وفي صرة تعادل األصات 5-ن صت رئ�< ال�ل3ة م!ج$ا.

  
  الغ#اAات  :49الف�ل 

 تغ�" ع
 اج#.اعاتها في Wل ع� ة Uالل��ة Wس6 ال! اضي. 54فق& الع  م�اس�ات م##ال�ة ب&ون س�" خالل نف< ال.
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  التأديب المتعلق بأعضاء المكتب الجامعي   / السادسالعنـــوان 
  وأعضاء مكاتب الرابطات واللجان الجامعية القارة 

  
  واجD الR4ّفe :50الف�ل 

ت:��قا ألح-ام القانن األساسي ی#ع�
 على أعWاءال�امعة (أعWاء ال.-#" ال�امعي وم-اتـ" ال!اU:ـات والل�ـان ال�امع�ـة 
ها أن ت.ـ< مـ
 سـ.عة واع#�ـار �ل ت�!ف أو ت�! ح أو م-ات�ة أو م!اسلة م
 شـأنالقارة) و�/ل2 م3�C! ال�.ع�ات ت��" 
  ر اضة ال#�&45 وه�اكلها وم3�! ها. 

  
  في س�
ة ال�Gاوالت : 51الف�ل

  على أعWاء ال�امعة ال.$اف)ة على سّ! ة ال.&اوالت.
  

  سّلg ال4أدیD :52الف�ل 
  W05ع أعWاء ال.-#" ال�امعي في ال.ادة ال#أدی��ة للزارة ال.-لفة Uال! اضة.

  ال!اU:ات والل�ان ال�امع�ة القارة في ال.ادة ال#أدی��ة لل.-#" ال�امعي.و W0ع أعWاء م-ات" 
  ت#.xل العقDات في :

  اإلن/ار 
 خ�D ال#
 `اNال� b�تعل 
 ":Nال  

  
  حق�ق الGفاع  : 53الف�ل

نة الصل .Wة ب!سالة م�ة ال#أدی�v�ر أمام الهW$ة لل�ة أو الل��ة ال�امع:Uم-#" ال!ا Wق�ل أ5ام  8ی#6 اس#&عاء ع
  مع& ال�ل3ة وذل2 في ن:اق اح#!ام حقق ال&فاع وم�&أ ال.اجهة.

 ال.$ال اإلKالع على ملفه واإلدالء ش�0�ا ب#ض�$اته �#اUة أو شفاهة.Wللع b$5  
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  التأديب  / السابعالعنـــوان 
  الهيئات المختصة والعقوبات  / 1القسم 

  
  م!ال ال�4�#i : 54الف�ل 

م:لb ال3ل:ة لل#عه& وال�c في ج.�ع ال0!وقـات لقـان�
 ال�امعـة وات0ـاذ العقDـات الـاردة ب#لـ2 لل�امعة في ال.ادة ال#أدی��ة 

 وأقـــارDه6 وال!ســـ.��
 وال..ـــ!ن�
 وال.3ـــ�! 
 وال�.ع�ـــات ال.�K!0ـــة �ـــ&افالقـــان�
 والســـّ�.ا Uال�)ـــام الـــ&اخلي ال$ـــالي ضـــ& ال�

  �اف3ات ال�K�ة وال&ول�ة ال.�).ة م
 K!ف ال�امعة أو ت$c إش!افها.وال�.هر وأعWاء ل�ان ت�)�6 ال.
  العق�jات  :55الف�ل 

  ت#.xل العقDات ال#أدی��ة ف�.ا یلي:

:لى ال�&افالعقDات ال#أدی��ة ال.�:�قة ع  -أ� 

 اإلن/ار  - 
 ال#D�خ  - 
 ة�ال0: - 
 اإل5قاف - 
 - ":Nال 


 واإلKار ال:�ي:�&اف�وأقارب الوال$-ام و العقDات ال#أدی��ة ال.�:�قة على ال.3�! 
 وال.!افق�
 وال..!ن�
    -ب 
 اإلن/ار  - 
 ال#D�خ - 
 ال0:�ة - 
 اإل5قاف - 
 ال.�ع م
 ال&خل إلى ال.-ان ال!ئ�3ي أو الxانC لل.�اف3ات - 
 س$" اإلجازة - 
 - ":Nال 

  �K!0ة:العقDات ال#أدی��ة ال.�:�قة على ال�.ع�ات ال. -ج
 اإلن/ار - 
 ال#D�خ - 
 ال0:�ة - 
 خ3ارة م3اUقة  - 
 تع h الW!ر - 
 - ":Nال 

  تq�W العقDة على أساس �K�عة ال.0الفة وخ:رتها ون#ائ�ها.
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 ش0[ ال.ع�ي UالعقDة.Oال0:ة ول q) ال فق":Nا` (اإل5قاف وس$" اإلجازة والNال� 
  ت:ال العقDة ال.انعة م
  

  اله#kات ال�.�4ة :56الف�ل 

  الق!ارات ال#أدی��ة الاردة به/ا ال�)ام:ت�&ر 
 : Uال��3ة لل.�اف3ات ال.�).ة م
 K!ف ال.-#" ال�امعي  -أ

 ."ف ل��ة ال#أدی!K 
 إب#&ائ�ا: م

 .ف ال.-#" ال�امعي!K 
 اس#�vاف�ا: م

 .6 ال! اضي�ة لل#$-��K نهائ�ا: م
 K!ف اله�vة ال

 ال.�).ة م
 K!ف ال!اU:ات :Uال��3ة لل.�اف3ات    -ب

  /ع& أخU ة ال.0#�ة:Uف م-#" ال!ا!K 
 .رأC ل��ة ال#أدی".إب#&ائ�ا: م

 .ف ال.-#" ال�امعي!K 
 اس#�vاف�ا: م

 .6 ال! اضي�ة لل#$-��K نهائ�ا: م
 K!ف اله�vة ال

  ال 5ع:ل اإلس#�vاف ال#�ف�/ وال یقف روزنامة ال.�اف3ات.

  

  اإلخ�4اص :57الف�ل 
 bالف�ل ال3ابU ة��اكل ال.��ة :ت�&ر اله�اد ال#ال  الق!ارات ال#أدی��ة في ال.لفات ال.#علقة Uال.


 وأقارDه6 وال!س.��
 وال..ـ!ن�
 وال.3ـ�! 
 وال�.هـر و�ـل شـ0[ �&افال�ادرة ع
 ال تال.0الفاع&م االن�Wا` و  .1�
 یjدC مه.ة في إKار ج.ع�ة أو ه�vة جامع�ة.

وصــرة وســ.عة أو اع#�ــار ر اضــة ال#�ــ&45 ال#عــ&C علــى األخــالق ال! اضــ�ة والق�ــام U.ــا مــ
 شــأنه ال.ــّ< NUــ!ف  .2
 وال�امعة وال!اU:ات أو أح& م3�! ها وذل2 م
 K!ف �ل ش�K ]0�عي أو مع�C ی!جع Uال�)! لل�امعة.

  
   والسماعات والمصادر والوثائق البحث / 2القسم 

  
  ال�lR : 58الف�ل 


 لله�vات ال#أدی��ة إج!اء ج.�ع األU$اث وال3.اعات x$Uا ع
 ح�ج اإلث�ات إلص&ار ق!ارها وذل2 ح#ى في صرة ع&م -.5
  .ب#ق! ! ال�3اقاتال#���[ على ال.0الفات ب#ق! ! ال$-6 ال!ئ�3ي أو 

  و �قى س.اع رؤساء ال�.ع�ات م
 اخ#�اص ال.-#" ال�امعي.
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  وسائل اإلث�ات : 59الف�ل 
  .و�ل اإلث�اتات ال#ي ال تق�ل ال:ع
 �vات ال#أدی��ة ق!اراتها Uاإلع#.اد أساسا على تق! ! ال$-6 ال!ئ�3يت�&ر اله

وDغا5ــة اســ#O.ال أU$اثهــا وتO��ــف وقــائع أو معاUقــة م0ــالف مــ
 أجــل وقــائع لــ6 5قــع ال#��ــ�[ عل�هــا 5.-ــ
 ل#لــ2 الل�ــان 
  اإلع#.اد خاصة على م�ادر ال.علمات ال#ال�ة:

  !م&ی! ال&ورة تق ! 
 ي�K تق! ! الK!Nة وال$!س ال
 .ه.ة في الغ!ض.U 
 تق! ! ال!س.��
 ال#اUع�
 لل�امعة أو ال!اU:ات وال.-لف�
 د   شهادة الNه

  ال��
ة  :60الف�ل 
أعWاء اله�vات ال#أدی��ة و�#اب ال�ل3ات باج" ال.$اف)ة على س! ة القائع واألع.ال وال.علمات ال#ي ت�ل إلى  لىی#$

  عل.هU 6.�اس�ة ق�امهU 6.هامه6 و�ل م0الفة له/ا الاج" ی#!ت" ع�ه رفc ال.0الف م
 تل2 اله�vات.
  

  احتساب مسابقات اإليقاف والحوادث  / 3القسم 

   
   م�اAقات اإل6قاف إح�4اب :61الف�ل 

ال.قف ع&د ال&ورات ال.قف ع
 ال.Nار�ة ف�ها خالل نف< ال.س6 فإنه 35#�ف/ Uاقي العقDة  �&افإذا ل6 #35ف ال
  خالل ال.س6 ال.الي.

  
  ال��ق�ف في دورة !GافمQارBة ال :62الف�ل 

مقف 5ع.& إلى ال.Nار�ة في دورة رس.�ة ق�ل اس#�فاذ �امل عقD#ه ت3لq عل�ه عقDة اضاف�ة Uاإل5قاف ع
  ج&افكل 
  شارك ف�ها. يال.قف ال.3اUقة ال# قي عقD#ه األولى وت30! ج.ع�ة ال�&افاللع" دورة إضاف�ة عالوة على اس#�فاذ Uا

  
 ال�Rادث : 63الف�ل 

ن ال�.ع�ات مj3ولة ع
 ال$ادثOرها و  ت�ها وأقارDه6 ج&افال#ي ت$&ث داخل فWاء ال�.ع�ة وال.#�3" ف�ها ج.ه
.z!ت)اه!ة أخ Cاء أث�اء ال&ورة أو أ  وم3�! ها ق�ل وخالل وDع& ال.3اUقات س

ن ع!ضة للعقDات ال.���ة �U&ول العقDات ال#أدی��ة.O#ها ت�ولj3م c�xات ال#ي ت�وال�.ع  
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  سلّم العقوبات التأديبية / 4القسم 

  
   ل العق�jاتجGاو :64الف�ل 
 
 ف�.ا یلي: ال�&ول "أ" : ت#.xل عقDات ال.0الفات ال.!ت�Oة م
 ال�&اف�

  العقوبة  طبيعة المخالفة  ع/ر

  دی�ار 100ع
 م3اUقة واح&ة مع خ:�ة إ5قاف   مقف غ�! الئb واح#�اج م-!ر  1

أو ح!�ة م�اف�ة  ع�ارات سّ" أو م�اف�ة لألخالق أو جارحة  2
لألخالق أو غ�! ر اض�ة أو ته&ی& أو ضغq لف)ي أو 

Cماد  

  دی�ار 200م3اUقات مع خ:�ة  5إلى  3م
 إ5قاف 

م$اولة إع#&اء مادC أو دفع أو تع&C على مقام ال�اللة   3
b�U أو  

  دی�ار 300م3اUقات مع خ:�ة  7إلى  5م
 إ5قاف 

  دی�ار 400م3اUقات إلى س�ة �املة مع خ:�ة  7م
 إ5قاف   ت.��wع�ارات أو ت�!فات ت�6ّ ع
 ع��! ة أو   4

5   C&3ة   إع#&اء ج�مع خ: ":Nا` إلى الNال� 
  دی�ار 500م
 س�ة إ5قاف ع

  
كل ج&اف ت�&ر ع�ه م0الفة ت�اه أح& ال!س.��
 أو عن أم
 أو ح.ا5ة م&ن�ة أو عن ت�)�6 أو ص$في 5عّ!ض  - 

 ال3ابb. نف3ه إلح&z العقDات ال.���ة Uال�&ول
5ع#�! �ل إع#&اء لف)ي أو مادC على سل2 ال#$-�x.U 6اUة اع#&اء على م�ف حال م�اش!ته ل��ف#ه مع ال�#ائج  - 

 القانن�ة ال.#!ت�ة ع
 ذل2.
�ل نNا` ر اضي �ل ج&اف م0الف إلى ح�
 ات0اذ ق!ار في شأنه م
 اله�vة ال#أدی��ة  -  
یقف �Uفة آل�ة ع

 ال.0#�ة.
 

  لx.#اتالال�&ول "ب" : تDال#ي 5.-
 أن ی#ع!ض لها ال.3�!ون واإلKار الف�ي واإلKار ال:�ي وأقارب  عق
 ال�&اف�
 ف�.ل یلي :

 
  العقوبة  طبيعة المخالفة  ع/ر

ر U.-ان ال.�اف3ات م   �
غ�! الئقأو سلك مقف   1W$ال 
 3م3اUقة إلى  
ال.�ع م
  دی�ار 200مع خ:�ة  اتم3اUق

م�اف�ة لألخالق أو جارحة أو سّ" أو مقف ع�ارات   2
Cع&ائي أو ته&ی& لف)ي أو ماد  

 
ر U.-ان ال.�اف3ات مW$ال 
م3اUقات  5إلى   3ال.�ع م
  دی�ار 300مع خ:�ة 

ر U.-ان ال.�اف3ات م
  وح!�ة أو ت�!ف م�افي لألخالق أو b�U أو دفع أ  3W$ال 
م3اUقات  7إلى   5ال.�ع م
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  دی�ار 400مع خ:�ة   م$اولة اع#&اء ب&ني أو سّ" ال�اللة

4  C&3اع#&اء ج   
ر U.-ان ال.�اف3ات مW$ال 
 24م3اUقات إلى  7ال.�ع م
  دی�ار 500شه!ا مع خ:�ة 

  
 "Oی!ت 
ان األم
 أو أو أع هاته ال.0الفات ت�اه ال�&اف�
 أو أقارDه6 أو ال!س.��
 وت3لq هاته العقDات على �ل م

 ال$.ا5ة ال.&ن�ة. 
م�اش!ة Uع&  ت�ف/ العقDات ال.3ل:ة على ال.3�! 
 واإلKار الف�ي واإلKار ال:�ي وأقارب ال�&اف�
 على ال.3اUقات ال.�).ة

  ال#أدی�ي. ص&ور الق!ار
ر U.-ان ال.�اف3ات ورفWه ال.غادرة Uع& ال#���ه عل�ه م
 ال$-6  ق! "في صرة م0الفة W$ال 
ال�&اف لق!ار م�عه م

  ال!ئ�3ي لل.3اUقة فإن ه/ا األخ�! ی#0/ ق!ارا آل�ا في فق&ان ال�&اف ال.ع�ي ألهل�ة ال.Nار�ة في ال.3اUقة.
ر U.-ان ال.�اف3ات ورفWه اW$ال 
ل.غادرة Uع& ال#���ه عل�ه م
 ال$-6 في صرة م0الفة م3�! ج.ع�ة لق!ار م�عه م

  ال!ئ�3ي لل.3اUقة فإن ه/ا األخ�! ی#0/ ق!ارا آل�ا في فق&ان ال�.ع�ة ال.ع��ة ألهل�ة ال.Nار�ة في ال.3اUقة.
على ال#���ه ال/C وجهه لل:!ف ال.عاق" U.غادرة م-ان  ال�3اقاتوعلى ال$-6 ال!ئ�3ي أن ی�ّ[ ب#ق! ! ال�3اقات أو ورقة 

  ال.�اف3ات ورفWه ذل2.
  

   في خالص خ�ا6ا  :65الف�ل 
نة الصل  �515" خالص ال0:ا5ا في أجل .Wالق!ار ب!سالة مU تار خ اإلعالم 
وDانقWاء مع عالمة ال�لغ یما م

ر دون خالص ت!فع ال0:�ة �  .%50األجل ال./
خالص ال0:�ة، 5ق!ر ال.-#" ال�امعي س$" اإلجازة م
 ال0N[ ال.ع�ي وتعل�b ال.Nار�ة في في صرة ع&م 

  ال.3اUقات ع�&ما ی#علb األم! ب�ادC وذل2 إلى ح�
 ال0الص.
  

  تعريف المخالفات، العود وآجاله / 5القسم 

  
  تع�
	 ال�.الفات : 66الف�ل 
  ت�!فC! عاد�ي ت&خل ال!س.ي  :غW#قف أو ت�!ف 5ق لل&عة إلى مw & االع#&ال.�ل م
 غا5ة ال#ه�6 على اآلخ!. :ع�ارات جارحةU ل ص&ر�ل مل$�ة أو ق 
 ة لألخالق�!. :ع�ارات م�اف�غا5ة إهانة الغU ل ص&ر�ل مالح)ة أو ق 
 6#ل ص&ر به&ف ال.ّ<  :ع�ارات سّ" وش .ه#م
 مNاع! ال0N[ أو و��ف �ل مالح)ة أو ق
 ع��! ة أو 
�!امة ال�3U ]0N" اإلی&یلج�ا أو  :ت.��w ع�ارات أو ت�ّ!ف ی�6ّ ع 
مقف أو قل 5.ّ< م

 ال3ّاللة أو اإلن#.اء الع!قي أو اللن أو اللغة أو ال&ی
 أو ال��<.
 :ة أو ت�!ف م�افي لألخالق� ت�!ف 05&ش ال$�اء ع
 b !K ح!�ات ذات KاUع ج�3ي. ح!
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 :Cة  ته&ی& لف)ي أو ماد�نّ 
$3�3�ة ال.ّ< م
 ال$!مة ال�3&5ة ل0N[ أو تقل أو ح!�ة أو مقف 5عّ�! ع
 Uال0ف وال#!ه�".

 :ه. ال&فعKراء أو إسقا تع.& اإلل#$ام 0NU[ ودفعه ل�#!اجع إلى ال
 :ب!W0[. م$اولة الNالع�ف على ال3المة ال�3&5ة لU م$اولة اإلع#&اء 
 :الع�فU 0[. إع#&اءNال3المة ال�3&5ة ل 
  ال.ّ< م

  
  �دــــــــــــــــــــالع  :67الف�ل 

5$�ل العد U.�!د اق#!اف ال.0الف (ج&اف أو أقارDه أو م3�! أو م.!ن أو ج.هر) ل.0الفة ثان�ة ول م
 �K�عة مغای!ة 
  وذل2 في آجال العد.

  یjدC العد إلى عقاب آلي Uال$!مان م
 ال.Nار�ة في م3اUقة إضاف�ة عالوة على مWاعفة العقDة ال.ال�ة.
ال.0الفات ال#ي ت#3ج" اإل5قاف ع
 م3اUقة واح&ة فإن �ل م0الفة ارتU c�Oع& العد 5عاق" ع�ها Uاإل5قاف ع
 Uاس#�xاء 

  م3اUق#�
 إضاف�#�
 مع اإلUقاء على العقDة ال.ال�ة األصل�ة مWاعفة.
  

 في آجال الع�د  :68الف�ل 
 - :
 Uال��3ة لل�&اف�

 ن 5$�ل العد ع�&ما 5ق#!ف ال�&اف م0الفة ثان�ة ولOس6 ال! اضي ش̀! أن تم
 �K�عة مغای!ة لألولى خالل نف< ال.
  تل2 ال.0الفة م#3ج�ة لعقDة اإل5قاف ع
 ال.Nار�ة في أكx! م
 م3اUقة واح&ة.

 -  :
 Uال��3ة لآلخ! 
ال ح&د أجل العد �3Uة اع#�ارا م
 تار خ ال.0الفة األولى وذلU 2ال��3ة ل�.�ع ج&اول ال.0الفات والعقDات ح#ى ال#ي 

  ت#�اوز اإل5قاف ع
 م3اUقة واح&ة.
  

  المّس من األخالق الرياضية / 6القسم 

  
   :69الف�ل 

كل ع�ارة مN��ة أو إهانة أو ش#6 و�ل ادعاء أو ن�3ة أم! NU >ّ.5!ف أو اع#�ار ال�امعة أو رس.��ها أو إح&z ال�.ع�ات 
اإلعالم ال3.ع�ة وال��! ة وال.-#Dة وغ�!ها م
 السائل ال.�K!0ة وم3�! ها تقع معای�#ها U.�اس�ة اإلدالء ب#�! ح لسائل 

ن ع!ضة للعقDات ال#ال�ة إذا ل6 5ق6 ال&ل�ل على خالف ما ن3" إل�ه:-5  
   

  اتالعقوب  المخالف  ع/ر

1  C< ال�اد�دی�ار 500  رئ  

  دی�ار 300  م3ّ�!  2



                    Tunisian Rowing Federation                                                                        الجامعة التونسية للتجديف
                                                                     
 

2018  للجامعة التونسية للتجديف  الداخليالنظام   19  

 

  دی�ار 200  أو إKار ف�ي أو �Kي أو ح-6 م.!ن   3

4  
  دی�ار 100  ج&اف�

  
  تأج#ل الI4ف#Y / 7القسم 

  
   :70الف�ل 

  Uاس#�xاء العقDات ال.ال�ة 5.-
 تأج�ل ت�ف�/ العقDات.
  إذا ل6 ی!تO" ال.0الف ال.�#فع ب#أج�ل ال#�ف�/ م0الفة خالل أجل تأج�ل ال#�ف�/ ت��ح عقD#ه الغ�ة.

تأج�ل ال#�ف�/ فإنه 5فق& اإلن#فاع ب/ل2 ال#أج�ل م
 أجل م0الفة ارت�Oها خالل أجل إذا عق" ال.0الف ال.�#فع ب#أج�ل ال#�ف�/ 
  وت�ف/ عل�ه ال.jجلة Uإضافة إلى عقDة ال.0الفة ال�&ی&ة.

  ال 5.�ح أجل ال#�ف�/ إال م!ة واح&ة خالل ال.س6 ال! اضي الاح&.
  ح&د أجل تأج�ل ال#�ف�/ ب�3ة ب&ا5ة م
 الق!ار ال#أدی�ي القاضي بها.

  
  النزاعاتتسوية   / الثامنالعنـــوان 

  اإلختصاص / 1القسم 
  
  ت0#[ الل�ان ال�امع�ة أو ال!اU:ات Uال�)! إب#&ائ�ا في ال�wاعات ال.#علقة ب#:��b ال#!ات�" العامة. :71لف�ل ا
  

  05#[ ال.-#" ال�امعي Uال�)! اس#�vاف�ا في ال:عن ال.3ل:ة على ق!ارات الل�ان ال�امع�ة و ال!اU:ات. :72الف�ل 
  

یمــا مـ
 تــار خ  30ت�ــ&ر قـ!ارات ال!اU:ــات والل�ـان ال�امع�ـة وال.-#ــ" ال�ـامعي معّللــة وفـي أجــل ال ی#عـ&z  :73الف�ـل 
ر إذا اق#Wى األم! إج!اء U$� إضافي. 30. و .-
 ال#.&ی& ال#عه&�  یما في األجل ال./

  
  به مالقرار واإلعال / 2القسم 

  
   :74الف�ل 

نة الصل مع عالمة ال�لغ .Wة ب!سالة م�اف ال.ع�!Kة ل�&ورها.7في أجل ال�3ع (ت�لغ الق!ارات لأل�ال  ) أ5ام م
  5قع ال#�ل�غ في الع�ان ال.ع�
 م
 ق�ل ال�ادU C.لف ان0!اKه Uال�امعة.
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  اإلستئناف  / التاسعالعنـــوان 

  
 الف�ل 75 : 

تل2 الق!ارات أمام ال.-#" ال�امعي.5.-
 ال:ع
 Uاالس#�vاف في ج.�ع   

 ت�&ر ق!ارات ال!اU:ات والل�ان ال�امع�ة اب#&ائ�ة ال&رجة.


 ال:ع
 Uاالس#�vاف في ج.�ع تل2 الق!ارات أمام ال.-#" ال�امعي.-.5 

 

   :76الف�ل 

�ان K!فا  
  في ال:ر االب#&ائي. م�اش!ا ال 05ل ال:ع
 Uاالس#�vاف إال ل.
  
  

   :77الف�ل 
نة الصل مـع عالمـة ال�لـغ إلـى مقـ! ال�امعـة وذلـ2 فـي أجـل أق�ـاه  فم:ل" االس#�vا5ق&م .Wأ5ـام  8م�اش!ة ب!سالة م

  ب&ا5ة م
 تار خ ت�ل�غ الق!ار.
 bالي.̂وذا واف  ال�م األخ�! یم ع:لة رس.�ة 5.&د في األجل إلى ال�م ال.

  وم!فقا U.ا یلي ̂وال سقq :�5" أن 5-ن م:ل" االس#�vاف معلال وم.Wى م
 ال.ع�ي Uاألم! 
 .افه�v#رة ن�اح اس معلم قار ق&ره ثالث.ائة دی�ار 5قع ارجاعه إلى ال�ادC ال.3#أنف في ص
  &ال�! ـU ل أووصل ت�ل�ـغ ن3ـ0ة مـ
 ملـف اإلسـ#�vاف إلـى ال:ـ!ف ال.3ـ#أنف ضـ&ه وذلـ2 ب!اسـالة مWـ.نة الصـ

  ال3! ع.
  

) 3القW�ة إلى الOات" العام القار لل�امعة فـي أجـل ال ی#عـ&z ثالثـة ( تجه ال!اU:ة U:ل" م
 ال�امعة ملف : 78الف�ل 
  أ5ام م
 تار خ م:ال�#ها ب/ل2.

  
    :79الف�ل 

  ال یقف االس#�vاف ت�ف�/ الق!ار ال.3#أنف.
 

  :80الف�ل 
  ت!جع Uال�)! إلى ال.-#" ال�امعي �افة ال$االت غ�! ال.��ص عل�ها Uال�)ام ال&اخلي ال$الي.
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   : 81الف�ل 

تق�ل الق!ارات اإلس#�vاف�ة ال�ادرة ع
 ال.-#" ال�امعي ال:ع
 أمام اله�vة ال�K�ة لل#$-�6 ال! اضي Uالل��ة ال�K�ة 
 األول.��ة ال#ن3�ة �Kقا لألح-ام ال.�:�قة في ه/ا ال.�ال.

  ال یقف ال:ع
 أمام اله�vة ال�K�ة لل#$-�6 ال! اضي ت�ف�/ الق!ار ال.:عن ف�ه.
  

  إدارة الجامعة وموظفيها  / العاشرالعنـــوان 
 

 اإلخ�4اص : 82الف�ل 
ال.-#" ال�امعي  ی#6 تع���ه م
 ق�لتعّ& الO#اUة العامة القارة ه�-ل اإلدارة وال#�!ف Uال�امعة و 3�!ها �ات" عام قار 

  Uال3�#�b مع سل:ة اإلش!اف.
 

 ال��4#ة :83الف�ل 
الOاتـ" العـام  القار Uع& إبـ&اء ال.-#ـ" ال�ـامعي ل!أ5ـه ومافقـة سـل:ة اإلشـ!اف وال N5ـارك 35ّ.ى رئ�< ال�امعة الOات" العام

  القار في ال#� c على الق!ارات ال#ي ی#0/ها ال.-#" ال�امعي.
  

 ال.هام :84الف�ل 
  35ه! الOات" العام القار على ح3
 س�! اإلدارة Uال�امعة وال!اU:ات و #لى ال.j3ول�ات ال#ال�ة:

 ة اإلش!اف�ات وال#�ّ!ف في ملّفاته6 ال.ه�ّ:Uال�امعة وال!اU 
 .على األعان العامل�
  عـــةUســـل:ة اإلشـــ!اف وم#ا 
�ـــّل ال��ـــص وال.�اشـــ�! ت�ف�ـــ/ القـــ!ارات و ال#�3ـــ�b بـــ�
 ال.-#ـــ" ال�ـــامعي وDـــ� bـــ�ت:�

 وال./ّ�!ات ال�ادرة ع
 وزارة اإلش!اف.
  !ــه ال.!اســالت وال.لفــات وم$اضــ�جفــي ال�.ع�ــات العامــة واإلج#.اعــات اإلشــ!اف علــى م-#ــ" ضــ�q ال�امعــة وت

 اآلجال وح3" ال#!ات�" ال.$&دة م
 ق�ل الزارة ال.-لفة Uال! اضة.
  

 ال��اسالت :85الف�ل 
 تجه ج.�ع ال.!اسالت إلى ال.-#" ال�امعي والل�ان ال�امع�ة إلى الOات" العام القار لل�امعة. 

  ال.!اسالت ال�ادرة ع
 ال�امعة W.5�ها ال!ئ�< أو نائ" ال!ئ�< أو الOات" العام القار أو ال0N[ ال.أذون في ذل2.
 bثـائت!ق6 ج.�ـع ال.!اسـالت الـاردة علـى ال�امعـة وت3ـ�ل بـ&ف#! خـاص ح3ـ" تـار خ ورودهـا وت$فـ� ال.لفـات وال!سـائل وال

  ال�امعة ت$c مj3ول�ة الOات" العام القار.�Uفة م3#.!ة U.ق! 
  یّزع الOات" العام القار ال�! & الاصل على م0#لف اله�اكل والل�ان وال.�الح ال#اUعة لل�امعة.
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  ال��rول#ة : 86لف�ل ا

  ال 5.-
 للOات" العام القار إلwام ال�امعة خارج ن:اق مهامه و �قى مj3وال أمام ال.-#" ال�امعي ع
 ت�!فه ال�0Nي.
   

  في أج�ر ال��sف#"  : 87الف�ل 
  ی�:�b على ال.�ف�
 ال.أجر 
 Uال�امعة ن)ام أساسي خاص به6.

 
  U.�ح وام#�ازات �W5:ها ال.-#" ال�امعي. أو الق#��
ی�#فع م�في ال�امعة ال.ل$ق�
  

  مالية الجامعة وحساباتها  / الحادي عشرالعنـــوان 
  

   م�rول#ة ال�D4E ال!امعي : 88الف�ل 
وال#�!ف  أم�
 مال ال�امعة ه ال.j3ول أمام ال.-#" ال�امعي على م23 ح3اUات ال�امعة وس�! م�ل$ة ال.$اس�ة

 .ال.الي لل�امعة
  

  ال�هام  :89الف�ل 
  ی#لى رئ�< ال.�ل$ة ال.ال�ة ت$c إش!اف أم�
 مال ال�امعة:

 .ات ال�امعةUم23 ح3ا 
 .ة:Uات ال!اUم!اق�ة ح3ا 
  6 اإلجــازات�ــة ومعــال�6 اإلن0ــ!ا` وال#عهــ&ات ال.ال�ــفة م�#).ــة (معــال�U 35ــه! علــى اســ#0الص م3ــ#$قات ال�امعــة

 وال0:ا5ا...)
  لى خالص ال.�ار 4 العاد5ة ال.�ادق عل�ها م
 أم�
 مال ال�امعة أو ال.-#" ال�امعي أو االث��
 معا.ی#
 .ة لل�امعة�ة ال.ال�ضع 5ع!ض م!ة في الNه! على ال.-#" ال�امعي ال
 .`اNال� 
 5ق�6 ال.�wان�ة في آخ! �ل س�ة م
 .عها ل.�ادقة ال.-#" ال�امعيW0 ة ال�3ة ال.ق�لة و�انw�م q�W5 
  لى اس#0الص م3#$قات ال�امعة وت�3�لها ح3اب�ا.ی#
 .ال.-#" ال�امعي 
 ی�ف األمال ال#ي ت#�اوز ال$اجة Uال.jس3ات ال��O�ة ال.ع��ة م
 .ات ال�امعةU3ا$U 2ة ث6 �35ل ذل�انw�.ال وذل2 في ح&ود ما ض�:#ه ال ی#لى خالص ما ب/مة ال�امعة م
 أم

  
   ال�RاAات : 90الف�ل 

  ال�ل3ة العامة.عة �Kقا للقان�
 وال#!ات�" ال�ارC بها الع.ل وتع!ض على م�ادقة ال�ام5قع م23 ح3اUات 
.C  ت�#ج ال$3اUات س� ا م�wان�ة ون#��ة ال�Nا` ال�3
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  تع!ض الثائb وأوراق ال$3اUات على م!اق" ال$3اUات.
  

  الs�4#ف واإلم*اء : 91الف�ل 
 bع وثائ�ال.ال أو نائ�ه على ج. 
اإلس#0الص وال3$" ال.الي واألذون Uال#$ ـل والNـ�-ات و�ـل W.5ي ال!ئ�< مع�ة أم�

  ما م
 شأنه إلwام ال�امعة مال�ا.
  وفي صرة غ�اب ال!ئ�< 5$ّل م$له نائ�ه في اإلمWاء.

  
  ح�اAات ال�ا�Aة : 92الف�ل 

  ت.23 ح3اUات ال!اU:ات وفقا ل.q:0 م$اس�ي W5عه ال.-#" ال�امعي.
  مN!وع م�wان�ة ال#3��! ق�ل ب&ا5ة �ل مس6.تع!ض ال!اU:ات على ال.-#" ال�امعي 

  ی#لى ال#�!ف ال.الي في ال!اU:ة رئ�3ها وأم�
 ال.ال وفقا لل#!ات�" ال�ارC بها الع.ل.
  على أم�
 مال ال!اU:ة إحالة تق! ! مالي ثالثي إلى ال.-#" ال�امعي.

W.5ي رئ�< ال!اU:ة U.ع�ة أمـ�
 مـال ال!اU:ـة أو نائ�ـه علـى ج.�ـع وثـائb اإلسـ#0الص وال3ـ$" ال.ـالي واألذون Uال#$ ـل 
  وفي صرة غ�اب ال!ئ�< 5$ّل م$له نائ�ه في اإلمWاء.مال�ا ال!اU:ة والN�-ات و�ل ما م
 شأنه إلwام 

  
  م�ارد ال�ا�Aات : 93الف�ل 

:
  ت#أتي مارد ال!اU:ات م
 .إع#.ادات �35&ها ال.-#" ال�امعي 
 .6 ال0:ا5ا والغ!امات�معال 
 .ن ال.عال�6 ال.jم�ة U.�اس�ة ال:ع
 .ال.-#" ال�امعي 
 م&اخ�ل اإلشهار وع.ل�ات ال&ع6 اإلشهارC ال.أذون بها م
 .ة:Uال�)! لل!اU ات ال!اجعة�ات ال.&ی!ة لل�.عv�اء الهWإجازات أع 
 م&اخ�ل م#أت�ة م
 6 اإل�معال 
 ن0!ا` ال�3 ة لل�امعة.جwء م

  
  م�اق�ة ح�اAات ال�ا�Aة : 94الف�ل 

 
ت#6 م!اق�ة ح3اUات ال!اU:ات باس:ة م!اق��
 م-لف�
 م
 ال.-#" ال�امعي. وعلى ال!اU:ات أن تWع على ذمة ال.!اق��
  ج.�ع الثائb وال.j &ات ال$3اب�ة.

  لل!اU:ات. لل.!اق��
 أن w�$5وا مقابل وصل �ل الثائb وال.j &ات ال$3اب�ة
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  أحكام مختلفة  / الثاني عشرالعنـــوان 
  

  األع*اء الQ�ف#�ن  : 95الف�ل 
 ة الN!ف�ة لل�0N�ات ال#ي ق&مc خ&مات جل�لة ل! اضة Wلل�ل3ة العامة إس�اد الع 
Uاق#!اح م
 ال.-#" ال�امعي 5.-

  ال#�&45.
  

  ال�#Gال#ات ومعلقات الQ�ف : 95الف�ل 
م�&ال�ة ذه��ة أو فW�ة إضافة إلى شهائ& تق&ی! ة وم�ح مال�ة لألش0اص  ال�امعي ت.�ح ال�ل3ة العامةUاق#!اح م
 ال.-#" 

  " وذل2 وفb الN!̀و ال#ال�ة:ل/ه�يال/ی
 ل6 ت3لq عل�ه6 عقDات ر اض�ة، �.ا ت.�ح لق" "ال�ادC ا
  

 ال.�&ال�ة ال/ه��ة  -أ
  
 Uال.-#" ال�امعي أو  12األش0اص ال/ی
 ع.لا في ه�اكل ال�امعة ل.&z ال تقل عWع�عاما على األقل 

 إح&z ال!اU:ات أو الل�ان أو Uاإلدارة.
  
 س�ة. 12ال.3�!ون ال/ی
 تلا مهام ال3#���U !.ع�ة لل#�&45 خالل م&ة ال تقل ع
  
في ال�3ة ال/C س�ات و�/ل2 أفWل م.!ن  10ال..!نن ال/ی
 ع.لا Uاله�اكل الف��ة لل�امعة ل.&ة ال تقل ع

 عالوة على ال.�&ال�ة م�$ة "ت�N�ع" 5قع ض�q مق&ارها م
 ق�ل ال.-#" ال�امعي. هلت�3& 
  
س�ة و�/ل2 أفWل ح-6 في ال�3ة  12ال$-ام الق&امى ال/ی
 أداروا مقابالت دول�ة رس.�ة خالل م&ة ال تقل ع

 ال.�&ال�ة م�$ة "ت�N�ع" 5قع ض�q مق&ارها م
 ق�ل ال.-#" ال�امعي.ع
 ال/C ت�3& له عالوة 
 

 ال.�&ال�ة الفW�ة   -ب
  لةاألش0اص�ا خ&مات جل ) س�ات.8لل�امعة على ام#&اد ث.اني ( ال/ی
 ق&م
 ) 
   ) س�ات.8ال.3�!ون ال/ی
 تلا مهام ال3#���U !.ع�ة لل#�&45 خالل م&ة ال تقل ع
 ) 
  ) س�ات. 8ال..!نن ال/ی
 ع.لا Uاله�اكل الف��ة لل�امعة ل.&ة ال تقل ع
 ال$-ام الق&امى ) 
 ) س�ات.8ال/ی
 أداروا مقابالت دول�ة رس.�ة خالل م&ة ال تقل ع

   
 معلقة الN!ف  - ج

  ت�3& معلقة الN!ف إلى:
 .ة ت&ع6 س.عة ال�الدw�.ي ن#ائج م�K ال..!ن ال�Kي ال/C حقb مع ج&اف�ه في الف! b ال
  
ا ف�.ا ال 5قل ع� م3اUقة دول�ة رس.�ة. 20ج&افي ال.�U "0#.0#لف األص�اف ال/ی
 شار
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 "ال/ه�يلق" "ال�ادC   -د

  �35& لق" "ال�ادC ال.!جع" لل�.ع�ة ال#ي ت#ف! أساسا على الN!̀و ال#ال�ة:
  ع في ع&د م�از ها ب��3ة�ة. %20ال#!فKال�3ة الفارU على األقل مقارنة 
  
 ال�امعة.إن#&اب م.!ن�
 مع#.&ی
 م
 ل&ن ال�امعة حامل�
 إلجازة ال..!ن م�ادق عل�ها م
  
 م
 ج.�ع األص�اف في ال.3اUقات ال�K�ة. %80ال.Nار�ة ف�.ا ال 5قل ع

 Cق�ل ال.-#" ال�امعي.ال/ه�ي5ع:ى لق" "ال�اد 
  " ال$b لل�.ع�ة الفائwة Uه في م�$ة مال�ة 5قع ض�q مق&ارها م
  

  الRاالت غ#� ال��BYرة : 96الف�ل 
  ی#ع!ض لها ال�)ام ال&اخلي ال$الي.05#[ ال.-#" ال�امعي Uال�)! في ال$االت ال#ي ل6 

  
  تار
خ الGخ�ل ح#Z ال�4�#i : 97الف�ل 

  ال�)ام ال&اخلي ح�w ال#�ف�/ حال ال.�ادقة عل�ه م
 ق�ل ال�ل3ة العامة. ی&خل ه/ا
  

  الI4ق#ح : 98الف�ل 
  یلغي ال�)ام ال&اخلي ال$الي ال�)ام ال&اخلي الق&65 و عّضه.

 


