
 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  تعليمات جريدة مؤتة

  ١٩٨٧ لسنة ٢٩من نظام أنشطة الطلبة المدنيين رقم ) ٥(صادرة بمقتضى المادة 

  

  :  ١  المادة

ويعمل بها ابتـداء مـن      " ١٩٩١تعليمات جريدة مؤتة لسنة     "تسمى هذه التعليمات    

١٥/٩/١٩٩١.  

  :  ٢  المادة

 وردت فـي هـذه التعليمـات المعـاني          يكون للكلمات والعبارات التالية حيثمـا     

  : ما لم تدل القرينة على خالف ذلكأدناهالمخصصة لها 

  .جامعة مؤتة:     الجامعة

  .رئيس الجامعة:      الرئيس

  .عميد شؤون الطلبة:       العميد

  .دائرة النشاط الثقافي واالجتماعي:      الدائرة

  .مدير  النشاط الثقافي واالجتماعي:       المدير

  .مؤاب:     الجريدة

  .هيئة تحرير الجريدة:     هيئة التحرير

  .رئيس تحرير الجريدة:   رئيس التحرير

  .مدير تحرير الجريدة:    مدير التحرير

  .المحرر المعتمد للجريدة لدى الجهات الرسمية:   المحرر المسؤول

  :  ٣  المادة

ـ           . أ دف تصدر الجامعة في جناحها المدني جريدة طالبية إخبارية ثقافية شهرية ته

إلى تنمية الشعور باالنتماء الجامعي للطلبة وإبراز مواهبهم ونشر إنتاجهم الفكري           

وتوفير فرص التعبير لهم، كما تهدف إلى التغطية اإلعالمية ألنـشطة الجامعـة،             

  .وتسمى هذه الجريدة مؤتة

  :يجري تبويب الجريدة إلى مواضيع متنوعة تشمل. ب

  .أهم أخبار الجامعة. ١



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  .طالبيةاألنشطة ال. ٢

  .مواضيع ثقافية وعلمية وأدبية. ٣

  .تحقيقات داخل الجامعة وخارجها. ٤

  .أي مواضيع أخرى تراها هيئة التحرير مناسبة. ٥

  :  ٤  المادة

  .تتولى عمادة شؤون الطلبة مهمة إصدار ومتابعة جميع الشؤون المتعلقة بها. أ

ار الجريدة فيمـا    تطبق أحكام قانون المطبوعات والنشر المعمول به على إصد        . ب

  .ال يتعارض مع قانون الجامعة  وأنظمتها وطبيعتها الخاصة

  :  ٥  المادة

يكون للجريدة هيئة تحرير تتولى تنفيذ جميع اإلجـراءات الالزمـة إلصـدار             . أ

  :الجريدة وتتألف من

  .رئيساً للتحرير      عميد شؤون الطلبة. ١

  .نائباً لرئيس التحرير     نائب عميد شؤون الطلبة. ٢

  .مديراً للتحرير ومحرراً مسؤوالً  مدير النشاط الثقافي واالجتماعي. ٣

  .رئيس شعبة النشاط الثقافي أو من يرى العميد تكليفه بذلك سكرتيراً للتحرير. ٤

  .أربعة طالب يعينهم العميد سنوياً، واثنان منهم بتنسيب من األندية الطالبية. ٥

يكلفه بمهمـات محـددة   ) أو أكثر(اعداً يختار مدير التحرير بموافقة العميد مس   . ب

  .تتعلق بالتحرير والتوزيع واالشتراكات واإلعالنات واإلدارة ويكون مسؤوالً أمامه

تضم هيئة التحرير الئحة توضح المسؤوليات والواجبات لكل من العاملين في           . ج

  .الجريدة

  :  ٦  المادة

  :تتولى هيئة التحرير القيام بما يلي

  .لجريدة وعدد صفحاتهاتحديد مواصفات ا. أ

  .اختيار مواضيع الجريدة لكل عدد. ب

  .اختيار طريقة توزيع الجريدة. ج

  .قبول االشتراكات السنوية للمؤسسات واألفراد وتحديد ثمن النسخة الواحدة. د
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  .نشر اإلعالنات وتحديد أجورها. هـ

  .تحديد عدد النسخ التي تطبع من كل عدد من الجريدة. و

  .لنسخ المخصصة للبيعتحديد عدد ا. ح

تحديد عدد النسخ المخصصة للتوزيع المجاني علـى أن يطبـع علـى رأس              . ط

  .صفحاتها األولى عبارة مجاناً

  .إصدار أعداد خاصة في بعض المناسبات. ي

  :  ٧  المادة

  :تتكون واردات الجريدة من

  .إثمان األعداد المباعة. أ

  .قيمة االشتراكات. ب

  .أجور اإلعالنات. ج

  . تخصصه الجامعة في موازنتها السنويةما. د

  .أية موارد أخرى يوافق عليها الرئيس. هـ

  :  ٨  المادة

يعد مدير التحرير مشروع موازنة الجريدة ويقدمه إلى العميد بعد عرضـه علـى              

  .الهيئة تمهيداً إلقراره وفقاً لألصول المتبعة في إقرار موازنة الجامعة

  :  ٩  المادة

دة بالتعاقد مع وكاالت اإلعالن المعتمدة ويجـوز لـرئيس          يتم اإلعالن  في الجري    

التحرير صرف مكافأة لكل شخص من خارج هيئة التحرير يتولى بيـع مـساحة              

  .من قيمة اإلعالن% ٢٠إعالنية في الجريدة بحيث ال تتجاوز نسبة 

  :  ١٠  المادة

 للرئيس أن ينيب رئيس التحرير باإلنفاق من أموال الجامعة ضمن المخصصات          . أ

الواردة في الموازنة وطبقاً لألنظمة والتعليمات والقـرارات المعمـول بهـا فـي              

  .الجامعة

يصرف لرئيس التحرير أو من يقوم مقامه سلفه نفقات متكررة للصرف منهـا   . ب

  .على األمور الطارئة وتسدد حسب األصول المالية المتبعة في الجامعة
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  :  ١١  المادة

جامعة قبض جميع واردات الجريـدة وصـرف        تتولى وحدة الشؤون المالية في ال     

نفقاتها حسب األنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، كما تتـولى            

  .مسك حسابات الجريدة وإعداد الحسابات الختامية لها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


