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يف هذا العدد،،،

االنتخـــابيـــة  احلملــة  يف  قــراءة 

ردنيـــة ...�ص2 لطلبة االأ

اأ�س�ص اإجراء انتخابات جمل�ص احتاد 

الطلبة ...�ص4,3

جمل�ص اجلامعة يقر انتخابات احتاد 

طلبة اجلامعة ...�ص8,5

التفا�سيل يف ال�سفحات التالية

الدميقراطــــــي  اال�ستحقـــــاق  يـــوم  هــذا 

انتخابات  اخلمي�س  اليوم  جتري  اجلامعة- 

التوايل على  الثانية على  احتاد طلبة اجلامعة وللمرة 

 )405( مب�شاركة  واملبا�رش  احلر  االنتخاب  نظام 

الكليات  ميثلون  مر�شحة   91 بينهم  من  مر�شحني 

ن�شانية يف اجلامعة.  العلمية واالإ

وهذه االنتخابات  هي الثانية التي جتري على 

نظام االنتخاب احلر واملبا�رش، بعد اأن كان النظام 

ال�شابق مينح اإدارة اجلامعة �شالحية تعيني ن�شف 

يف  اعترب  ما  االحتاد،  رئي�س  فيهم  مبن  ع�شاء  االأ

وقتها خطوة نحو دمج الطلبة وتاأهليهم للم�شاركة 

يف عملية �شنع القرار م�شتقبال.

كليات  انتخابات  جتري  اأن  املقرر  ومن 

وىل من نوعها يوم بعد  اجلامعة يف العقبة وهي االأ

غد ال�شبت املوافق 19\ 12\ 2009.

اقرتاع  مركز   54 اجلامعة  وخ�ش�شت 

األف   38 نحو  عددهم  يقدر  الذين  اجلامعة  لطلبة 

يف  الطالبية  القوى  خمتلف  وطالبة ميثلون  طالب 

اإىل  االقرتاع  عملية  انتهاء  بعد  لي�شار  اجلامعة، 

اإجراء عمليات الفرز يف موقع االقرتاع.  

 وكان جمل�س اجلامعة برئا�شة رئي�س اجلامعة 

الدكتور خالد الكركي اأقر  تعليمات جديدة الحتاد 

تناول  ف�شال خا�شا  اأ�شاف  اجلامعة، حيث  طلبة 

اأحكام انتخابات كليات اجلامعة يف العقبة.

طلبة  من  طالب  اأي  اأحقية  التعليمات  ون�شت 

كليات اجلامعة الرت�شح لع�شوية جمل�س االحتاد.

كما ينتخب الطلبة الفائزون بع�شوية املجل�س   يف 

كليات اجلامعة يف العقبة جلنة تنفيذية خا�شة تتكون 

من الرئي�س ونائبه واأمني �رش واأمني �شندوق وروؤ�شاء 

اللجان املاليةـ، وق�شايا الطلبة والن�شاطات الطالبية، 

كادميية.    وجلنة البحث العلمي وال�شوؤون االأ

�ش�س  االأ اجلامعة   اأ�شدرت  ال�شياق،  ذات  ويف 

الداخلية الإجراء االنتخابات، حددت مبوجبها مهام 

اللجنة العليا من قبول طلبات الرت�شيح واالإ�رشاف 

والدوائر  للمر�شحني،  االنتخابية  احلمالت  على 

االنتخابية، واتخاذ الرتتيبات التي تراها منا�شبة، 

الناخبني  اأ�شوات  فرز  �شمان  �شاأنها  من  والتي 

ب�رشعة ودقة، و اإزالة اأية مل�شقات ترى اللجنة اأنها 

خمالفة لقوانني واأنظمة وتعليمات واأ�ش�س اجلامعة 

واأهدافها، و امل�شادقة على نتائج االنتخابات.

عالم والعالقات العامة يف  اإىل ذلك، اأعدت دائرة االأ

اجلامعة مركزا اإعالميًا �شاماًل يف مبنى اإدارة اجلامعة 

�شاعات  منذ  واالإعالمية  ال�شحفية  �رشة  االأ ال�شتقبال 

متام  يف  تبداأ  التي  االنتخابات  ليوم  الباكر  ال�شباح 

ال�شاعة الثامنة �شباحًا وت�شتمر لغاية ال�شاعة اخلام�شة 

من م�شاء اليوم ال�شابع ع�رش من ال�شهر اجلاري.

املتطورة  املعدات  باأحدث  املركز  وجهز 

واأجهزة احلا�شوب والطابعات والو�شائل احلديثة 

ل�شبكة ات�شاالت متقدمة و�رشيعة اإىل جانب توفري 

معلومات حول لوائح واأنظمة االنتخابات والطلبة 

املر�شحني، خلدمة  اجل�شم االإعالمي. 

عـــــالم والـــعـــالقـــات الــعــامــة  ــر االإ وبــــني  مــدي

مبا�رشة  �شتبث  االنتخابات  �شري  اأن  فريج  كمال 

تردد  على  العاملة  اجلامعة  اإذاعـــة  موجات  عرب 

مفتوح«  »ا�شتديو  وتخ�شي�س  اأم(  اأف   94.9(

ـــعـــام عــلــى جمــريــات  بـــهـــدف اإطــــــالع الــــــراأي ال

حقيقيًا  در�شًا  »تعطي   التي  االنتخابية  العملية 

للدميقراطية«.

ومن املقرر اأن ي�شت�شيف  اال�شتديو  عددًا من 

وناخبني  مر�شحني  وطلبة  اجلامعة  يف  امل�شوؤولني 

العملية  �شري  حول  للحديث  و�شحافيني  وكتابا 

اإجرائها  على  اجلامعة  حتر�س  التي  االنتخابية 

ب�شفافية عالية.

واأ�شاف فريج اأن الدائرة �شوف تبث اأخبارًا 

وتقارير �شحفية على مدار ال�شاعة حول جمريات 

اأخبار  لــكــرتونــيــة  االإ ال�شحيفة  على  االنتخابات 

 )www.ju.edu.jo/ujnews( ردنية:  االأ اجلامعة 

ال�شحيفة  ومتابعي  والناخبني  املر�شحني  خلدمة 

ردن وخارجه . داخل االأ

ويف هذا ال�شدد، تخ�ش�س دائرة االإعالم هذا العدد 

من ن�رشة اجلامعة لت�شليط ال�شوء على خمتلف جوانب 

العملية االنتخابية، واإجراءاتها، ف�شاًل عن ن�رش ملف 

خا�س تعريفي بجميع املر�شحني واملر�شحات للت�شهيل 

على الطلبة حرية اختيارمن يرغبون يف متثيلهم.  

رئي�ص اجلامعة بني اأبنائه الطلبة اأثناء االنتخابات املا�سية

ــــات 
ابــ

النتخ ــــا�ص 
خــ

عــــدد 

2010/2009 طلبة 
حتـاد ال

ا ردنية على تردد )94.9 اأف.اأم( ذاعة اجلامعة االأ اإ�ستمعوا الإ



� �ضاءات اإ

االنتخاب،  يوم  اقرتاب  مع  اجلامعة- 

تزداد حمى التناف�س بني املر�شحني النتخابات 

ردنية التي جتري للمرة  احتاد طلبة اجلامعة االأ

الثانية على نظام االنتخاب احلر واملبا�رش. 

يف  ومر�شحة  مر�شحا   )365 ويتناف�س) 

اخلمي�س  اليوم  جتري  اأن  املقرر  االنتخابات  

الثامنة  ال�شاعة  من   2009-  12-17 املوافق 

اأجواء  و�شط  م�شاء  اخلام�شة  وحتى  �شباحا 

تت�شع فيها هوام�س التعبري الدميقراطي. 

بالدعاية  اأيام، �رشع املر�شحون  منذ ثالثة 

اقرتاب  مع  تتكثف  بداأت  التي  االنتخابية 

بتعليق  الدميقراطي«،  اال�شتحقاق  »يوم 

بني  اأحجامها  تنوعت  التي  املر�شحني  �شور 

بع�شها  ارتفاع  قدر  التي  والكبرية  ال�شغرية 

رمات التي  باأكرث من مرتين اأحيانا، وتوزيع االآ

تباينت  التي  االنتخابية  ال�شعارات  تت�شمن 

ؤيد  مو بني  م�شامينها  الطالب حول  فعل  ردود 

لعن�رش اجلدية يف بع�شها، و�شاخر من اأ�شلوب 

خر. »التحليق يف الطموحات« لدى بع�شها االآ

وحددت  تعلميات اللجنة العليا النتخابات 

�شهر  من  العا�رش  يوم  اجلامعة  طلبة  احتاد 

كانون اأول موعدا النطالق الدعاية االنتخابية، 

مبينة االماكن التي ي�شمح فيها تعليق املل�شقات 

اخلا�شة باملر�شحني والعقوبات املرتتبة يف حال 

امل�شا�س بدعاية اأي مر�شح اآخر.   

اأن م�شامني ال�شعارات االنتخابية  الالفت 

للجامعة،  الداخلية  ال�شوارع  يف  توزعت  التي 

قــراءة يف احلملــة

ردنيـــة االأ لطلبة  االنتخـــابيـــة   

بال�شاأن  االهتمام  حيث  من  متباينة  جاءت 

»�شاع  �شعارات  حل�شاب  »اخلدمي«  الطالبي 

هذه  يف  املر�شحني  بع�س  قبل  من  ا�شتعمالها« 

»املبالغ  الوعود  على  وتركزت  االنتخابات 

فيها«.

على  تركز  ال�شعارات  هذه  غالبية  اأن   اإال 

والت�شويت  امل�شاركة  على  الطالب  حتفيز 

الطالب  ملر�شح بعينه، لكن بع�شها كما ي�شف 

اأبو زيد حما�شبة �شنة ثانية »ال عالقة  حممود 

له بالهم الطالبي وبعيدة عن الواقع«. 

غري اأن ذلك مل يحل دون وجود �شعارات، 

اأنها  اإال  اخلدمي،  اجلانب  تالم�س  كانت  وان 

»لي�شت كافية«، وفق الطالب را�شد الروا�شدة 

ــاءل عـــن �ــشــبــب تــغــيــيــب اجلــانــب  ــش ــ� الــــذي ت

اأن الع�شوية يف االحتاد  اخلدمي »وكلنا يعلم 

تطوعية«.

بع�س الدعايات االنتخابية تركزت يف جمل 

مقت�شبة على وعود »بفتح النوافذ« اأو الدعوة 

اأبعد  اإىل  و»ت�شطح«  الظالم،  يف  �شمعة  �شعال  الإ

اأن  غري  قومية،  �شعارات  ا�شتعمال  يف  ذلك  من 

بالتاأكيد  اهتمامهم  ان�شب  اآخرين  مر�شحني 

م�شتوى  اإىل  بكليتهم  الو�شول  حماولة  على 

بامل�شاهمة  التعهد  اأو حتى  اأف�شل يف اخلدمات 

مبعاجلة هموم الطلبة، لكنها قليلة اأمام طغيان 

ول.  النوع االأ

 الالفت اأن الطالبات املر�شحات لالنتخابات،  

طرح  يف  »ان�شج«  طالب،  نظر  وجهة  من 

ول يتعلق  �شعاراتهن، ولعل مرد ذلك ل�شببني االأ

بطبيعة الفتاة التي تبدي التزاما  اأكرث  للعملية 

التعليمية ومن ثم  االنتخابية، وثانيا اأنها بعيدة 

عن اأي توجهات قد يفر�شها جتمع طالبي يدعم 

نثى، وفق طالب العلوم  املر�شح الذكر بدال من االأ

ال�شيا�شية �شنة ثالثة حممد بركات اخل�شري. 

ومن املقرر اأن تتناف�س  )74( مر�شحة على 

مقاعد احتاد طلبة اجلامعة الـ)104(.  

يف غمرة ذلك، ي�شع طالب بع�س ال�رشوط 

يجب  الذي  االنتخابي  لل�شعار  واملوا�شفات 

ي�شب يف م�شلحة  وواقعيا   وا�شحا  يكون  اأن 

وىل، و»ين�شجم مع الربنامج  الطالب بالدرجة االأ

االنتخابي الذي �شي�شكل قاعدة للمحا�شبة فيما 

بعد«، وفق الطالبة مرمي الب�شتاوي التي �شبق 

النتخابات  الرت�شح  جتربة  خا�شت  واأن  لها 

احتاد الطلبة. 

ورغم اأن الكرة يف ملعب الطالب بعد التحول 

لنظام االنتخاب احلر واملبا�رش بعد اإلغاء نظام 

الرئي�س،  بينهم  من  ع�شاء  االأ لن�شف  التعيني 

اإدارة  »تدخل  �رشورة  على  ي�شددون  اأنهم  اإال 

بتغيري  اإما  الرت�شح،  عملية  ل�شبط  اجلامعة 

من  اأو  احلياري،  وفق  الرت�شيح«،  �رشوط 

الكليات  اأ�شا�س   على  االنتخاب  »اإلغاء  خالل 

اجلامعة«،  م�شتوى  على  بالرت�شح  وح�رشها 

وفق الروا�شدة.

تر�شيخ  من  الطلبة،  بح�شب  مانع،  وال 

لعر�س  املر�شحني  بني  املناظرات  اأ�شلوب 

يتيح  �شفاف  اإطار  يف  االنتخابية  براجمهم 

ت�شفر  ما  �شوء  على  االختيار  حرية  للناخبني 

�شلوب  االأ هذا  وان  خ�شو�شا  املناظرة،  عنه 

بالعملية  الوعي  من�شوب  رفع  يف  ي�شهم  »قد 

دوار املطلوبة من اجلميع«.  االنتخابية واالأ

يف املح�شلة، ق�شور ال�شعارات االنتخابية 

الطالب  رغبات  تلبية  عن  االنتخابات  ملر�شحي 

قليال قبل اختيار  الرتيث  اإىل  يدفعهم  اخلدمية 

املر�شحني اإىل حني �شدور الربامج االنتخابية 

لتحديد ممثليهم يف املجل�س القادم.

اجلدير ذكره ان دائرة االعالم والعالقات 

كافة  املر�شحني  امام  املجال  اأف�شحت  العامة 

اجلامعة  موقع  خالل  من  �شعاراتهم  الطالق 

من  تبث  التي  اجلامعة  واذاعة  االلكرتوين 

ال�شارع  لتخدم  موؤخرًا  بثها  انطلق  اجلامعة 

الطالبي داخل اجلامعة نف�شها وتطاول الوطن 

باأكمله.

م�سهد اإحتفايل عام



� تعليمات

جراء  �س�ص الداخلية الإ االأ

الطلبـــة اإحتاد  انتخابــات جمل�ص 

اجلامعة  رئي�س  ا�شدر  اجلامعة- 

�ش�س  �شتاذ الدكتور خالد الكركي االأ االأ

جـــــراء انــتــخــابــات احتــاد  الــداخــلــيــة الإ

 )8( البند  اإىل  ا�شتنادا  اجلامعة  طلبة 

من  الثامنة  ــادة  امل من  )اأ(  الفقرة  من 

ردنية. تعليمات احتاد طلبة اجلامعة االأ

كليات  يف  االنــتــخــابــات  و�ــشــتــجــرى 

ومعاهد اجلامعة يف عمان يوم اخلمي�س 

ويف  اجلــاري  ال�شهر  من  ع�رش  ال�شابع 

ال�شبت  يوم  العقبة  يف  اجلامعة  كليات 

وفيما  نف�شه  ال�شهر  من  ع�رش  التا�شع 

الداخلية  �ش�س  لالأ الكامل  الن�س  يلي 

جـــــراء انــتــخــابــات احتـــاد الــطــلــبــة يف  الإ

ردنية : اجلامعة االأ

الداخلية الإجراء انتخابات  �ش�س  االأ

ردنـــيـــة  احتــــاد الــطــلــبــة يف اجلــامــعــة االأ

ا�شتنادًا  اجلامعة  رئي�س  عن  �ــشــادرة 

من   ) اأ   ( الــفــقــرة  مــن   )8( البند  اإىل 

طلبة  تعليمات احتاد  من  الثامنة  املادة 

اللجنة  ول  االأ الباب  ردنية  االأ اجلامعة 

العليا و�شالحياتها 

تتوىل اللجنة العليا املهام وال�شالحيات 

تية: االآ

قبول طلبات الرت�شح لع�شوية االحتاد.  اأ( 

االنتخابية  احلمالت  على  االإ�رشاف  ب( 

للمر�شحني لع�شوية االحتاد .

 ج( القيام بنف�شها اأو مبن تكلفه ، باالإ�رشاف 

على الدوائر االنتخابية يف اليوم املحدد 

التي  الرتتيبات  واتخاذ  لالنتخابات 

تراها منا�شبة ، والتي من �شاأنها �شمان 

فرز اأ�شوات الناخبني ب�رشعة ودقة.

حجب الت�شديق على نتائج اأية انتخابات  د( 

اأثر  عمل  وقوع  القاطع  بالدليل  يت�شح 

على �شحة هذه االنتخابات يف اأية دائرة 

من الدوائر االنتخابية، ويف هذه احلالة 

عادة اإجراء هذه  يحدد الرئي�س موعدًا الإ

االنتخابات يف تلك الدائرة االنتخابية . 

اأنها  اللجنة  ترى  مل�شقات  اأية  اإزالة  هـ( 

وتعليمات  واأنظمة  لقوانني  خمالفة 

واأ�ش�س اجلامعة واأهدافها .

بعد  االنتخابات  نتائج  على  امل�شادقة   و( 

الناخبني  اأ�شوات  فرز  من  االنتهاء 

العتمادها  اجلامعة  رئي�س  اإىل  ورفعها 

واإعالنها ر�شميًا . 

الباب الثاين حقوق املر�شحني وواجباتهم

تعبئة  االحتاد  لع�شوية  املر�شح  على   اأ( 

الغر�س  لهذا  املعد  الرت�شيح  منوذج 

املعلومات  مرفقًا  عليه،  والتوقيع 

كاملة  للرت�شيح  املطلوبة  والوثائق 

و�شحيحة . 

االحتاد  لع�شوية  الرت�شيح  طلبات  تقبل  ب( 

ال�شاعة  )من  عمل  اأيام  ثالثة  خالل 

اخلام�شة  ال�شاعة  اإىل  �شباحًا  الثامنة 

م�شاًء( من تاريخ االإعالن عن ذلك ، وال 

تقبل اأية طلبات بعد هذه املدة .

حلملته  بالدعاية  يقوم  اأن  جـ( للمر�شح 

قبل  عمل  اأيام  خم�شة  خالل  االنتخابية 

اليوم املحدد لبدء االنتخابات .

اأ�شماء  لالنتخابات  العليا  اللجنة  تعلن   د( 

الذين انطبقت عليهم �رشوط  املر�شحني 

الدوائر  بجميع  اجلامعة  يف  الرت�شيح 

اإعالنًا  االإعالن  هذا  ويعترب  االنتخابية 

ر�شميًا لهوؤالء املر�شحني.

طلبات  رف�شت  الذين  للمر�شحني  يحق  هـ( 

عمل  يوم  خالل  االعرتا�س  تر�شيحهم 

�شماء النهائية  من تاريخ االإعالن عن االأ

العليا  اللجنة  قرار  ويكون  للمر�شحني 

قطعيًا 

للمر�شح �شحب تر�شيحه يف موعد  يحق  و ( 

اأق�شاه يوم عمل قبل بدء االقرتاع، على 

اللجنة  اإىل  بذلك  خطي  بطلب  يتقدم  اأن 

العليا.

الباب الثالث احلمـلة االنتخـابيـة

ماكن  االأ يف  املل�شقات  و�شع  يتم   اأ( 

التي  االنتخابات  جلنة  حتددها  التي 

دائرة  بكل  املعني  العميد  ي�شكلها 

العليا  اللجنة  مع  بالتن�شيق  انتخابية 

لالنتخابات.

جلنة  من  وختمها  املل�شقات  اإقرار  يتم  ب( 

كل  يف  العميد  ي�شكلها  التي  االنتخابات 

دائرة انتخابية.

ماكن التالية: مينع و�شع املل�شقات يف االأ

اأ (   داخل غرف ال�شفوف واملختربات وعلى 

بواب وال�شبابيك . االأ

 ب( املكتبات يف اجلامعة .

 ج(  مبنى اإدارة اجلامعة .

حتمل  اأن  انتخابية  مادة  ية  الأ يجوز  ال 

ا�شم اأكرث من مر�شح واحد .

إتالف مل�شقات   يعترب قيام اأي �شخ�س با

حد املر�شحني اأو بت�شويهها اأو نقلها  تعود الأ

مبا�رشة  خمالفة  اإزالتها  اأو  مكانها  من 

وىل:  املادة االأ

املادة الثانية: 

املادة الثالثة :

 املادة الرابعة: 

 املادة اخلام�سة:

املادة ال�ساد�سة:



�

يف  الطالب  ا�شم  بجانب  عالمة  بو�شع 

القاعة  يف  الر�شمية  الت�شجيل  قائمة 

ي�شلمه  ثم  ومن  لالقرتاع  املخ�ش�شة 

منوذج االقرتاع .

من  اأي  اإىل  ي�شري  ال  اقرتاع  منوذج  اأي  ب( 

الهيئة  اأو  االحتاد  ملجل�س  املر�شحني 

ب�شكل  التنفيذية  اللجنة  اأو  التنفيذية 

حمدد وقاطع يعترب الغيًا وال يعتد به. 

تعاد مناذج االقرتاع التي مت فرزها بعد 

�شوات يف كل دائرة  االنتهاء من عملية فرز االأ

انتخابية اإىل ال�شناديق وتقفل مبعرفة جلنة 

االنتخابات يف الدائرة االنتخابية وت�شلم مع 

ومناذج  االنتخابات  نتائج  تدوين  حم�رش 

العليا  اللجنة  اإىل  امل�شتخدمة  غري  االقرتاع 

وبوا�شطة من يكلفون بذلك من قبلها يف نف�س 

اليوم املحدد لالنتخابات.

نتيجة  يف  بطعن  مر�شح  اأي  تقدم  اإذا 

االنتخابات يف دائرته االنتخابية اأو ع�شوية 

اأو اللجنة التنفيذية، فعليه  الهيئة التنفيذية 

خالل  العليا  اللجنة  اإىل  بالتما�س  التقدم 

عن  الر�شمي  االإعالن  تاريخ  من  عمل  يومي 

النتائج ، وتبت اللجنة العليا يف ذلك ويكون 

قرارها قطعيًا . 

قبل  من  املعينة  االنتخاب  جلنة  تتوىل 

االإجراءات  اتخاذ  /املعهد  الكلية  عميد 

االحتياجات  ذوي  الطلبة  لتمكني  الالزمة 

دالء باأ�شواتهم. اخلا�شة من االإ

تبت اللجنة العليا يف احلاالت التي مل يرد 

�ش�س.  عليها ن�س يف هذه االأ

التي ينتمي اإليها فقط وذلك بناء على قائمة 

الت�شجيل . 

االقرتاع  عملية  على  امل�رشفون  مينع   

من  اجلامعة  يف  العاملني  من  واأي  والفرز 

الرتويج ملر�شح ما اأو اإبداء الراأي حول اأي 

مر�شح طيلة �شري عملية االقرتاع والفرز .

اأو من  العليا لالنتخابات  اللجنة   تكون 

�شناديق  توزيع  عن  م�شوؤولة  بذلك  تكلفه 

الت�شجيل  وقوائم  قفال  واالأ االقرتاع 

اأ�شماء  وقوائم  اجلامعة،  يف  الر�شمية 

املعتمدة  االقرتاع  ومناذج  املر�شحني 

ومندوبيهم  للمر�شحني  التعريف  وبطاقات 

وحم�رش تدوين نتائج االنتخابات النهائية 

لكل دائرة انتخابية. 

يف  بالت�شويت  يرغب  طالب  كل  على   اأ ( 

بطاقته  يربز  اأن  االنتخابية  دائرته 

والوا�شحة  املفعول  ال�شارية  اجلامعية 

املعني  ال�شخ�س  ويقوم  فقط،  البيانات 

تعليمات

طائلة  ذلك حتت  ويقع  �ش�س  االأ هذه  حكام  الأ

امل�شاءلة القانونية .

متابعة  عن  م�شوؤواًل  مر�شح  كل  يكون   

وعليه  االنتخابية،  حملته  مراحل  �شائر 

مواد  من  مادة  ي  الأ خمالفته  نتائج  حتمل 

�ش�س اأو للقرارات ال�شادرة عن جلنة  هذه االأ

االنتخابات .

تزيل وحدة اخلدمات امل�شاندة اأية مادة 

�ش�س وتعليمات احلملة  انتخابية خمالفة لالأ

التن�شيق مع جلنة الكلية / االنتخابية بعد 

املعهد امل�شّكلة من قبل عميد الكلية / املعهد 

اأو اللجنة العليا. 

الباب الرابـــــع االإجراءات والت�شويت .

لالنتخابات  العليا  اللجنة  حت�شل 

الر�شمية  الت�شجيل  قائمة  من  ن�شخة  على 

القبول  وحدة  �شجالت  من  اجلامعة  يف 

يف  ع�شو  طالب  لكل  ويحق  والت�شجيل 

اأحد  ل�شالح  ب�شوته  يديل  اأن  العامة  الهيئة 

املعهد  اأو  الكلية  اأو  الق�شم  من  املر�شحني 

 املادة ال�سابعة:

 املادة الثامنة: 

املادة التا�سعة: 

املادة العا�سرة:

 املادة احلادية ع�سرة:

املادة الثانية ع�سرة :

املادة الثالثة ع�سرة: 

 املادة الرابعة ع�سرة: 

اخلام�سة ع�سرة: 

 املادة ال�ساد�سة ع�سرة:
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ردنية يقر تعليمات جمل�ص اجلامعة االأ

اجلامعـــــة طلبـــــة  احتـــــاد  انتخابــــات   

ردنية  االأ اجلامعة  جمل�س  اقر   - اجلامعة 

الدكتور  املجل�س  رئي�س  اجلامعة  رئي�س  برئا�شة 

اجلامعة  طلبة  احتاد  تعليمات  الكركي  خالد 

ردنية  مبوجب املادة )36( من قانون اجلامعات االأ

رقم )20( ل�شنة )2009( وفيما يلي الن�س الكامل 

لهذه التعليمات.

ردنية   تعليمات احتاد طلبة اجلامعة االأ

ردنية مبوجب املادة  �شادرة عن جمل�س اجلامعة االأ

 )20( رقم  ردنية  االأ اجلامعات  قانون  من   )36(

ل�شنة )2009 (

ول الف�ســل االأ

الت�شمية والتعريفـات

تعليمات  التعليمات  هذه  ت�شمى  املادة )1(:- 

ردنيـة  االأ اجلامعـة  طلبة  احتاد 

العام  من  اعتبارًا  بها  ويعمل 

اجلامعي 2010/2009

يكون للكلمات والعبارات الواردة  املادة )2(:- 

املعانـي  التعليمـات  هـذه  يف 

دلت  اإذا  اإال  اأدناه  لها  املخ�ش�شـة 

القرينة على خالف ذلك. 

ردنية اجلـامعـــة: اجلامعةاالأ

الـرئيـــ�س: رئي�س اجلامعة 

العميـــــد:  عميد �شوؤون الطلبة يف اجلامعة

االحتـــــاد: احتاد طلبة اجلامعة 

املنتظمني  الطلبة  العامـة: جميع  الهيئـة 

وامل�شجلني يف كليات ومعاهد ومراكز اجلامعة لنيل 

درجة علمية. 

ع�شاء املنتخبون من قبل  جمل�س االحتـاد:  االأ

الهيئة العامة.

رئي�س املجلـ�س:  رئي�س جمل�س االحتاد.

اللجنة العلــيا:   اللجنة العليا النتخابات احتاد 

ردنية. طلبة اجلامعة االأ

املنتخبة  التنفيذية  التنفيذية:  الهيئة  الهيئـة 

من جمل�س االحتاد.

   اللجـنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية املنتخبة 

الكليات اجلامعية  اأع�شاء جمل�س احتاد طلبة  من 

يف العقبة.

يف  اأكادميي  ق�شم  االنتخابية: كل  الدائرة 

 اجلامعة وكل كلية اأو معهد ال يوجد فيها اأق�شام. 

كادميي يف الكلية اأو املعهد. الق�شـــــم: هو الق�شم االأ

على  ميثلهم  اإحتــاد  اجلامعة  )3(:- لطلبة  املــادة 

املبا�رش،  احلــر  االنــتــخــاب  قــاعــدة 

ــــون مــــقــــره داخـــــــل احلــــرم  ــــك وي

اجلامعي 

الف�ســل الثانـي

اأهــداف االحتـاد

املادة )4(:-  يهدف االحتاد اإىل حتقيق مايلي: 

متثيل الطالب لدى اجلامعة وتبني ق�شاياهم  اأ - 

اجلامعة  اأهــداف  وفق  م�شاحلهم  لتحقيق 

وت�رشيعاتها. 

وبني  الطالبي  اجل�شم  بني  التعاون  تعزيز  ب - 

ق�شام  واالأ واملعاهد  والكليات  اجلامعة  اإدارة 

والعمل  كادميية  االأ امل�شرية  ودعم  فيها 

اجلماعي والتطوعي

املتكاملة  الطالب  �شخ�شية  بناء  يف  ج - امل�شاركة 

الواعية لق�شايا اأمتها وتعزيز االنتماء للجامعة 

مة ، �شمن قيم احل�شارة العربية  والوطن واالأ

�شالمية .  واالإ

اجلامعة  داخل  الطالبية  بالن�شاطات  القيام  د - 

الثقافية  اجلامعة  ن�شاطات  يف  وامل�شاركة 

والبيئية  والريا�شية  واالجتماعية  والعلمية 

وال�شحية مبا يتفق واأهداف اجلامعة

النعرات  لنبذ  الطلبة  تعاون  على  العمل  هـ- 

اجلهوية والطائفية والعن�رشية. 

خر.  تنمية روح احلوار واحرتام الراأي االآ و- 

بالتعاون  املحلي  للمجتمع  خدمات  تقدمي  ز - 

عند  وال�شعبية  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  مع 

نظمة  احلاجة لذلك ، وذلك وفقًا للقوانني واالأ

والتعليمات النافذة يف اجلامعة . 

 

  الف�سـل الثالـث

ع�شويـة االحتاد وتكوينـه

املادة )5(:- يحق لع�شو الهيئة العامة االنتخاب 

ن�شاطات  يف  وامل�شاركة  والرت�شح 

هذه  حكام  الأ وفقًا  كافة  االحتاد 

التعليمات. 

املادة )6(:-  ي�شرتط يف الرت�شيح لع�شوية جمل�س 

االحتاد مايلي: 

اجلامعة  يف  وم�شجاًل  منتظمًا  طالبًا  يكون  اأن  اأ - 

قل  واأنهى بنجاح )12( �شاعة معتمـدة على االأ

معتمدة  �شاعات   )6( اأو  البكالوريو�س  لطلبة 

لطلبة الدرا�شات العليا. 

دنى  االأ احلد  عن  الرتاكمي  معدله  يقل  ال  اأن  ب - 

للبكالوريو�س  نقطتان   )2( وهو  املطلوب 

و)5ر2( نقطتان ون�شف للدبلوم و)3( ثالث 

نقاط مل�شتوى الدرا�شات العليا اأو ما يعادلها. 

فرتة  طيلة  اجلامعة  يف  م�شجاًل  يكون  اأن  ج- 

ع�شويته يف جمل�س االحتاد.

الذي  الف�شل  يف  تخرجه  متوقعًا  يكون  ال  اأن  د- 

جتري فيه االنتخابات. 

عقوبة  اأي  بحقه  اأوقعت  قد  تكون  ال  اأن  هـ- 

تاأديبية.

املادة )7(:- 1-  يتكون جمل�س االحتاد من ممثلي 

والكليات  كادميية  االأ ق�شام  االأ

َّل  ثـ َ ميمُ بحيث  واملراكز   واملعاهد 

يف  واحد  بع�شو  ق�شم   كل 

املجل�س. 

عن  معهد  اأو  كلية  كل  ممثلي  عدد  يقل  ال  اأن   )2

اللذين  املعهد  اأو  الكلية  اأما  اأع�شاء،  ثالثة 

فيمثلها  فقط،  اأكادمييان  ق�شمان  فيها  التي 

االق�شام  م�شتوى  على  اثنان  اأع�شاء،  ثالثة 

�شوات  االأ اأعلى  على  احلا�شلني  من  والثالث 

به،  اأق�شام  ال  الذي  املعهد  اأما  الق�شمني.  من 

درا�شات  مركز  وميثل  واحد،  مبر�شح  فيمثل 

املراأة بع�شو واحد.  

العليا ومن يف حكمهم  الدرا�شات  يتبع طلبة     )3

التي  واملعاهد  والكليات  كادميية  االأ ق�شام  االأ

يدر�شون فيها. 

االحتاد  جمل�س  اإنتخابات  تتم  اأ-     -:)8( املادة 

على النحو التايل: 

رى االنتخابات باالقرتاع ال�رشي املبا�رش  جتمُ  )1

يف يوم واحد تبداأ من ال�شاعة التا�شعة �شباحًا 

م�شاًء،  اخلام�شة  ال�شاعة  متام  يف  وتنتهي 

عدد  باأي  قانونيًا  االنتخابات  ن�شاب  ويعتبــر 

من املنتخبني. 

اأو معهد  كلية  كل  اأكادميي يف  ق�شم  كل  يعترب   )2

اأق�شام  ال  التي  واملعاهد  الكليات  وكذلك 

 ، واحدة  انتخابية  دائرة   ، فيها  اأكادميية 

معهد  اأو  كلية  كل  يف  االنتخاب  عملية  وتناط 

بلجان ي�شكلها عميد الكلية اأو املعهد برئا�شة 

احد اأع�شاء الهيئة التدري�شية. 

لع�شو الهيئة العامة حق انتخاب مر�شح واحد   )3

فقط يف دائرته. 

لع�شوية  املر�شحني  الطلبة  عدد  ت�شاوى  اإذا   )4

املخ�ش�شة  املقاعد  عدد  مع  االحتاد  جمل�س 

لهم يف دوائرهم االنتخابية فيعتربون فائزين 

بالتزكية.
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االحتاد  جمل�س  لع�شوية  املر�شحون  يفوز   )5

اأو  �شوات ويف حالة تعادل طالبني  االأ باغلبية 

�شوات، جترى القرعة لتحديد  اأكرث يف عدد االأ

الفائز من بينهم من قبل جلنة انتخابات الكلية 

اأو املعهد امل�شّكلة من عميد الكلية اأو املعهد. 

االقرتاع  يوم  يف  �شوات  االأ فرز  عملية  تتم    )6

ي�شكلها  التي  اللجنة  اإ�رشاف  حتت  نف�شه 

العميد وبح�شور املر�شحني اأو مندوبيهم، وال 

يجوز لهوؤالء املر�شحني اأو ملندوبيهم امل�شاركة 

يف عملية الفرز.

الف�شل  يف  االحتاد  جمل�س  اإنتخابات  رى  جتمُ   )7

ول من كل عام جامعي ويحدد الرئي�س يوم  االأ

االنتخاب.

اخلا�شة  الداخلية  �ش�س  االأ الرئي�س  ي�شدر   )8

هذه  مع  تتعار�س  ال  اأن  �رشيطة  باالنتخابات 

التعليمات. 

تاريخ  من  واحدة  �شنه  االحتاد  جمل�س  ب- مدة 

اإعالن نتائج االنتخابات.

 

 الف�سـل الرابـع

اإجــــتــــمــــاعــــات جمـــلـــ�ـــس االإحتـــــــــاد ومـــهـــامـــه 

و�شالحياته

املادة )9(:-  

املنتخبون  االحتاد  جمل�س  اأع�شاء  يوؤدي   اأ- 1( 

اأ�شبوع  اأمام الرئي�س خالل  الق�شم التايل 

باهلل  )اأق�شم  النتائج  اإعالن  تاريخ  من 

والوطن  للملك  خمل�شًا  اأكون  اأن  العظيم 

بقوانني  متامًا  التزم  واأن  واجلامعة، 

اجلامعة واأنظمتها وتعليماتها وقراراتها 

واأن اأعمل مبوجب تعليمات االحتاد، واهلل 

على ما اأقول �شهيد.(

يعقد جمل�س االحتاد اأول اجتماعاته خالل   )2

النتخاب  الق�شم  تاأدية  تاريخ  من  اأ�شبوع 

لل�رش  واأمني  للرئي�س  ونائب  له  رئي�س 

ال�شت  للجان  وروؤ�شاء  لل�شندوق  واأمني 

)13( من بني  املادة  يف  عليها  املن�شو�س 

اأع�شائه باالقرتاع ال�رشي.

حتدد  الن�شاب،  اكتمال  عدم  حال  ويف   

اللجنة العليا موعدًا اآخرًا وخالل اأ�شبوع، 

عن  النظر  بغ�س  قانونيًا  االجتماع  ويعد 

عدد احل�شور. 

ي  يف حال ت�شاوي عدد اأ�شوات املقرتعني الأ  )3

الفقرة  يف  املذكورة  املنا�شب  من  من�شب 

بيـن  القرعة  رى  جتمُ املادة،  هذه  من  اأ/2 

ع�شاء املر�شحني من قبل اللجنة العليا.  االأ

انتخابات  على  العليا  اللجنة  ت�رشف   )4

الهيئة التنفيذية.

اجتماعاته  اأوقــات  االحتــاد  يحدد جمل�س   )5

الهيئة   انـــتـــخـــاب  بـــعـــد  ـــدهـــا  ومـــواعـــي

التنفيذية.  

االحتاد  جمل�س  اإجتماع  يكون   ب-  

اأغلبية  ح�رشه  اإذا  قانونيًا 

اإكتمال  عدم  حال  ويف  ع�شاء،  االأ

اجلل�شة  رئي�س  يحدد  الن�شاب 

ومكانه  الثاين  االجتماع  موعد 

خالل مدة ال تتجاوز اأ�شبوعًا، ويعد 

االجتماع قانونيًا بغ�س النظر عن 

قرارات  وت�شدر  احل�شور،  عدد 

جمل�س االحتاد باأغلبية احل�شور. 

جميع  يف  االجتماعات  تعقد  ج- 

احلاالت داخل احلرم اجلامعي. 

اأع�شاء  اأحد  ع�شوية  زالت  اإذا  د- 

من  مكانه  يحل  االحتاد  جمل�س 

يف  �شوات  االأ ترتيب  يف  يليه 

وي�شتدعى  االنتخابية  دائرته 

فرتة  خالل  الرئي�س  قبل  من 

اأ�شبوعني، واإذا تعذر ذلك ب�شبب 

يبقى  احتياط  ع�شو  وجود  عدم 

املقعد �شاغرًا. 

اجتماعاته  االحتاد  جمل�س  يعقد  هـ- 

قل يف  العادية مرة واحدة على االأ

االحتاد  رئي�س  برئا�شة  الف�شل، 

ويف حال غيابه يتوىل نائبه رئا�شة 

جل�شاته. 

عن  التنفيذية  الهيئة  تعلن   -27

االحتاد  جمل�س  اجتماع  موعد 

قل  االأ على  اأ�شبوع  قبل  ومكانه 

ال�رش  اأمني  ويقوم  انعقاده،  من 

على  عمال  االأ جدول  بتوزيع 

اأع�شاء املجل�س.

اإىل  ز-  يجوز دعوة جمل�س االحتاد 

احلاالت  يف  ا�شتثنائي  اجتماع 

التالية: 

بدعوة من الهيئة التنفيذية   -1

جمل�س  رئي�س  اإىل  مقدم  خطي  بطلب   -2

االحتاد  جمل�س  اأع�شاء  ثلث  من  االحتاد 

الطلب،  اأ�شباب  فيه  مو�شحًا  قل  االأ على 

ويف هذه احلالة يجب على الهيئة التنفيذية 

خالل  لالنعقاد  االحتاد  جمل�س  دعوة 

اأ�شبوع من تقدمي الطلب.

املادة )10(:- 

وال�شالحيات  املهام  االحتاد  جمل�س  يتوىل   

التالية: 

ال�رشي  باالقرتاع  التنفيذية  الهيئة  انتخاب  اأ- 

املبا�رش. 

ر�ــشــم الــ�ــشــيــا�ــشــة الــعــامــة لـــالحتـــاد واتــخــاذ  ب- 

ــات �ــشــمــن اأهـــدافـــه  ــي ــو�ــش ــــرارات والــت ــــق ال

اجلامعة  قــوانــني  مــع  يتفق  مبــا  وتعليماتـه، 

واأنظمتها  

ج - التو�شية مبوازنة االحتاد التي تعدها الهيئة 

التنفيذية. 

اإقرار خطة عمل جمل�س االحتاد ال�شنوية التي  د - 

تعدها الهيئة التنفيذية. 

اأحد  اأو  التنفيذية  الهيئة  ا�شتقالة  يف  البت  هـ- 

اع�شائها . 

املادة )11(:-  

يتوىل رئي�س جمل�س االحتاد اأو نائبه عند غيابه  اأ- 

املهام وال�شالحيات التالية: 

1- الدعوة اإىل عقد اجتماعات جمل�س االحتاد 

والهيئة التنفيذية. 

رئا�شة اإجتماعات جمل�س االحتاد والهيئة   -2

التنفيذية. 

اإحالة تو�شيات جمل�س االحتاد وقراراته   -3

االإجراءات  التخاذ  التنفيذية  الهيئة  اإىل 

الالزمة ب�شاأنها. 

التوقيع على اأوامر ال�رشف التي تقرها   -4

الهيئة التنفيذية. 

جمل�س  الجتماع  الدعوات  على  التوقيع    -5

وحما�رش  التنفيذية  والهيئة  االحتاد 

اجتماعاتهما.

ــهــام  يـــتـــوىل اأمـــــني �ـــرش جمــلــ�ــس االحتــــــاد امل ب- 

التالية:- 

عمال يف املو�شوعات التي  1- اإعداد جدول االأ

يحيلها اإليه رئي�س جمل�س االحتاد. 

االحتاد  جمل�س  جل�شات  حما�رش  2- اإعداد 

والهيئة التنفيذية. 

الهيئة  اإجتماعات  اإىل  الدعوة  3- توجيه 

االحتاد  جمل�س  واجتماعات  التنفيذية 

اأعمالها والتوقيع على  وحت�شري جداول 

حما�رش اجتماعاتها.

االحتاد  جمل�س  جل�شات  وقائع  4- تدوين 

والهيئة التنفيذية.

5- اأمانة �رش جمل�س االحتاد. 

6- اإ�شتالم مرا�شالت جمل�س االحتاد وحفظ 

م�شتنداته واأوراقه واأختامه. 

جمل�س  جل�شات  مبحا�رش  العميد  7- تزويد 

االحتاد والهيئة التنفيذية.

اأخرى يكلفه بها رئي�س  باأي مهام  8- القيام 

نظمة  جمل�س االحتاد يف حدود القوانني واالأ

والتعليمات النافذة يف اجلامعة. 

ج - يتوىل اأمني ال�شندوق املهام التالية: 

اإ�ـــشـــتـــالم جــمــيــع املــقــبــو�ــشــات مبــوجــب   -1

اإي�شاالت اأو م�شتندات ر�شمية واإيداعها يف 

�شـول القانونية  ح�شاب االحتــاد وفقـا لالأ

واملحا�شبية املعمول بها يف اجلامعة. 

الهيئة  لقرارات  وفقًا  النفقات  �رشف   -2

التنفيذية وتوثيق �رشفها. 

تـــقـــدمي كــ�ــشــف حـــ�ـــشـــاب �ـــشـــهـــري اإىل   -3



� قرارات جمل�س عمداء

رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس االحتـــــاد بــاملــقــبــو�ــشــات 

وامل�رشوفات. 

ح�شب  املالية  وال�شجالت  الدفاتر  م�شك   -4

�شول.  االأ

اإعداد التقرير املايل ال�شنوي.   -5

الف�سـل اخلامـ�ص

جلـان االحتـاد واخت�شا�شاتها

املادة )12(:-

املجل�س  رئي�س  من  التنفيذية  الهيئة  تتاألف   

وع�شوية كل من نائب رئي�س املجل�س واأمني ال�رش 

واأمني ال�شندوق وروؤ�شاء اللجان ال�شت املن�شو�س 

عليهم يف املادة )13( ورئي�س اللجنة التنفيذية. 

املادة )13(:-

ممار�شة  اأجل  من  االحتاد  جمل�س  ينتخب 

مهامه و�شالحياته اللجان التالية:

اللجنة املالية  اأ- 

جلنة العمل التطوعي وخدمة املجتمع  ب- 

ج - جلنة الن�شاطات الطالبية 

جلنة ق�شايا الطلبة د - 

جلنة العالقات العامة واخلارجية  هـ- 

كادميية. جلنة البحث العلمي وال�شوؤون االأ و-  

املادة )14(:-

اأ-  تتكون كل جلنة من اللجان من اأربعة اأع�شاء 

من جمل�س االحتاد باالإ�شافة اإىل رئي�س اللجنة، 

من  اأكرث  ع�شوية  منهم  اأي  ي�شغل  ال  اأن  على 

جلنة واحدة. واإذا ت�شاوت اأ�شوات املر�شحني 

القرعة  رى  جتمُ خري  االأ املقعد  على  املتناف�شني 

بينهم من قبل الهيئة التنفيذية.

لكل ع�شو من جمل�س االحتاد احلق يف انتخاب  ب- 

من  جلنة  لكل  املر�شحني  من  واحد  مر�شح 

اللجان.

املهام  التنفيذية  الهيئة  تتوىل  املادة )15(:- 

وال�شالحيات التالية:-

ومتابعة  االحتاد  جمل�س  قرارات  تنفيذ  اأ- 

تو�شياته.

اأن  على  االحتاد  موازنة  م�رشوع  اإعداد  ب- 

املخ�ش�شة  املبالغ  املوازنة  م�رشوع  يت�شمن 

لكليات اجلامعة يف العقبة.

ومتابعة  الكليات  جلان  على  االإ�رشاف  ج- 

ن�شاطاتها.

و�شع م�رشوع خطة عمل لن�شاطات االحتاد. د-  

درا�شة ق�شايا الطلبة وامل�شاهمة يف حلها. هـ- 

داري  واالإ املايل  ال�شنويني  التقريرين  اإعداد  و- 

قرارهما.  وعر�شهما على جمل�س االحتاد الإ

املادة )16(:-

خالل  انتخابها  بعد  التنفيذية  الهيئة  جتتمع 

مدة ال تزيد عن ثالثة اأ�شابيع، وتكون اجتماعاتها 

دورية، وكلما دعت احلاجة.

املادة )17(:- 

توؤلف يف كل كلية من كليـات اجلامعة ومعاهدها   اأ- 

املعهد من جميع  اأو  الكلية  ت�شمى جلنة  جلنة 

اأو ممثليها وتنتخب كل  فيها  ق�شام  االأ ممثلي 

جلنة رئي�شا لها من بني اأع�شائهـا.

تتوىل جلنة الكلية اأو املعهد املهام وال�شالحيات  ب- 

التالية:

داري  االإ ال�شنويني  التقريرين  اإعداد   -1

واملايل على م�شتوى الكلية اأو املعهد.

املعهد  اأو  الكلية  طلبة  ق�شايا  متابعة   -2

الهيئة  اإىل  ورفعها  حلها  يف  وامل�شاهمة 

التنفيذية اإذا تعذر ذلك.

اإعداد خطة ن�شاطات طلبة الكلية اأو املعهد   -3

ورفعها اإىل الهيئة التنفيذية.

الهيئة  تقرها  التي  الن�شاطات  متابعة   -4

التنفيذية على م�شتوى الكلية اأو املعهد. 

 

 الف�ســل ال�سـاد�ص

انتهـاء الع�شـوية

املادة )18(:-

االحتاد  جمل�س  يف  ع�شو  اأي  ع�شوية   تنتهي 

وال  حكمًا،  له  التابعة  واللجان  الهيئات  يف  اأو 

بعد  االحتاد  جمل�س  ع�شوية  اإىل  العودة  له  يحق 

حوال  زوال ال�شبب يف الدورة نف�شها، وذلك يف االأ

التالية:- 

فقدان اأحد ال�رشوط املن�شو�س عليها يف املادة  اأ- 

)6( من هذه التعليمات.

خمالفة تعليمات االحتاد اأو اأهدافه اأو اال�شاءة  ب- 

اإىل �شمعته، بقرار �شادر عن  جمل�س االحتاد 

ومبوافقة العميد.

الوفـاة. ج- 

اال�شتقالة اخلطية املقدمة اإىل جمل�س االحتاد. د - 

غياب الع�شو ثالث مرات متتالية عن ح�شور  هـ- 

دون  متفرقة  مرات  خم�س  اأو  اجلل�شات 

اأو  الكلية  جلنة  اأو  االحتاد  جمل�س  يقبله  عذر 

املعهد. 

احلالة  هذه  ويف  اآخر،  اإىل  ق�شم  من  االنتقال  و - 

اأعلى  على  ح�شل  الذي  املر�شح  حمله  يحل 

�شوات بعده يف الق�شم املذكور.  االأ

بارتكابه  اأو  جنائية  بعقوبة  ق�شائيًا  اإدانته  ز- 

جنحة خملة بال�رشف. 

ويف جميع احلاالت ال�شابقة يحل حمل الع�شو  ح- 

فاقد الع�شوية املر�شح الذي ح�شل على اأعلى 

�شوات بعده يف ق�شمه اأو كليته اأو معهده ،  االأ

واإذا تعذر ذلك يبقى املقعد �شاغرًا.

الف�سـل ال�سابـع

ماليـة االحتـاد

املادة )19(:-

تتكون موارد االحتاد املالية مما يلي: اأ- 

اجلامعة،  تقدمها  �شنوية  مالية  منحة   -1

مور املالية عند نهاية كل ف�شل  وت�شوى االأ

�شول املالية النافذة يف  درا�شي ح�شب االأ

اجلامعة.

الهبات واملنح والتربعات النقدية والعينية   -2

املوافقة  بعد  االحتاد  جمل�س  يقبلها  التي 

وفقًا  عليها  امل�شبقة  الر�شمية  اخلطية 

�شول املرعية يف اجلامعة.  لالأ

التي يقوم بها  الن�شاطات امل�رشوعة  ريع   -3

االحتاد مبا يف ذلك املعار�س العلميــة بعد 

اإيداعها يف موازنة اجلامعة.

يجب اأن ال تتجاوز نفقات االحتاد املخ�ش�شات  ب- 

به،  اخلا�شة  املوازنة  يف  له  املقررة  الف�شلية 

ويجوز تدوير فائ�س هذه املخ�ش�شات يف اأي 

ف�شل اإىل خم�ش�شات الف�شل الذي يليه، على 

اأن ال يدّور فائ�س املوازنة ال�شنوية اإىل ال�شنة 

التي تليها.

تودع اأموال االحتاد التي تقرر له يف كل ف�شل  ج- 

اجلامعي  احلرم  يف  البنك  يف  با�شمه  درا�شي 

وت�رشف بقرار من الهيئة التنفيذية،  ويوقع 

على اأوامر ال�رشف وال�شيكات كل من رئي�س 

ال�شندوق  واأمني  نائبه  اأو  االحتاد  جمل�س 

لرئي�س جمل�س االحتاد  ال�رش، ويجوز  واأمني 

اإنفاق ما ال يزيد عن مائة دينار ك�شلفة نفقات 

ك�شلفة  ال�شندوق  اأمني  بها  يحتفظ  دائمة 

�شول يف  للم�رشوفات النرثية ت�شدد ح�شب االأ

نهاية الف�شل الدرا�شي من كل عام جامعي .

تودع املبالغ املخ�ش�شة للجنة التنفيذية لكليات  د- 

اجلامعة يف العقبة يف اأحد البنوك التي تعتمدها 

بقرار  ال�رشف  العقبة ويتم  اجلامعة يف مدينة 

من اللجنة التنفيذية ويوقع على اأوامر ال�رشف 

اأو  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  من  كل  وال�شيكات 

ال�شندوق واأمني  نائبه، يف حال غيابه، واأمني 

اإنفاق  التنفيذية  اللجنة  لرئي�س  ويجوز  ال�رش 

ما ال يزيد عن مائة دينار ك�شلفة نفقات دائمة 

يحتفظ بها اأمني ال�شندوق ك�شلفة للم�رشوفات 

�شول.  النرثية ت�شدد ح�شب االأ

موال  باالأ التنفيذية  الهيئة  اأع�شاء  ذمة  ت�شغل  هـ- 

املن�شو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة 

متكافلني مت�شامنني، وال مينح اأي ع�شو منهم 

مور املالية  اأي وثائق جامعية اإال بعد ت�شوية االأ

�شول.  وفقًا لالأ

تتوىل وحدة التدقيق الداخلي والرقابة يف اجلامعة  و- 

مور املالية  تدقيق الفواتري وامل�شتندات وجميع االأ

واأوجه ال�رشف اخلا�شة باالحتاد. 

الف�سـل الثامـن

اأحكام خا�شة لكليات اجلامعة يف العقبة 

املادة)20(:- 

 على الرغم مما هو من�شو�س عليه يف الفقرتني 



� قرارات جمل�س عمداء

إنه  )اأ( و)ب( من املادة )6( من هذه التعليمات فا

ي طالب من طلبة كليات اجلامعة يف العقبة  يحق الأ

الرت�شح لع�شوية جمل�س االحتاد. 

املادة )21(:- 

هذه  يف  عليه  من�شو�س  هو  ما  مراعاة  مع  اأ- 

بع�شوية  الفائزون  الطلبة  ينتخب  التعليمات 

العقبة  يف  اجلامعة  كليات  يف  االحتاد  جمل�س 

جلنة تنفيذية خا�شة تتكون من رئي�س ونائب 

وروؤ�شاء  �شندوق  واأمني  �رش  واأمني  رئي�س 

اللجان الثالث املن�شو�س عليها يف الفقرة )اأ( 

من املادة )23(. 

املن�شو�س  التنفيذية  اللجنة  متار�س  ب- 

كافة  املادة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليها 

مهام  وكذلك  االحتاد  اخت�شا�شات جمل�س 

عليها  املن�شو�س  لالحتاد  التنفيذية  الهيئة 

يف  يتعلق  فيما  وذلك  التعليمات،  هذه  يف 

كليات اجلامعة يف العقبة، بحيث يتوىل رئي�س 

اللجنة اأو نائبه عند غيابه مهام و�شالحيات 

�رش  اأمني  ويتوىل  االحتاد،  جمل�س  رئي�س 

اللجنة �شالحيات اأمني �رش جمل�س االحتاد 

ويتوىل اأمني ال�شندوق مهام اأمني �شندوق 

جمل�س االحتاد. 

املن�شو�س  التنفيذية  اللجنة  ع�شوية  تقت�رش  ج- 

عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة على الطلبة 

كليات  يف  االحتاد  جمل�س  بع�شوية  الفائزين 

اجلامعة يف العقبة. 

املادة )22(:-  

املنتخب  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  يعترب 

من   )21( املادة  من  )اأ(  الفقرة  اأحكام  وفق 

التنفيذية  الهيئة  يف  ع�شوًا  التعليمات،  هذه 

املادة )12( من هذه  املن�شو�س عليها يف  لالحتاد 

التعليمات. 

املادة )23(:- 

املادة  عليه يف  ما هو من�شو�س  مع مراعاة  اأ- 

الطلبة  ينتخب  التعليمات  هذه  من   )13(

الفائزون بع�شوية جمل�س االحتاد يف كليات 

اجلامعة يف العقبة، من اأجل ممار�شة مهامهم 

اللجنة  التالية:  اللجان  و�شالحياتهم، 

والن�شاطات  الطلبة  ق�شايا  وجلنة  املالية 

وال�شوؤون  العلمي  البحث  وجلنة  الطالبية 

كادميية.  االأ

يف  عليها  املن�شو�س  اللجان  ع�شوية  تقت�رش  ب- 

الفقرة )اأ( من هذه املادة على الطلبة الفائزين 

يف كليات اجلامعة يف العقبة.

تتكون كل جلنة من ثالثة اأع�شاء.  ج- 

 املادة )24(:-

يف  اجلامعة  كليات  يف  الفائزون  الطلبة  يعترب 

العقبة اأع�شاء يف جمل�س االحتاد. 

املادة )25(:-

جترى االنتخابات يف كليات اجلامعة يف العقبة 

يف اليوم الذي يحدده الرئي�س. 

الف�سل التا�سع 

اأحكام عامة 

املادة )26(:- 

و�شالحياته  مهامه  االحتاد  جمل�س  ميار�س 

واالخت�شا�شات  الن�شاطات  مع  يتعار�س  ال  مبا 

دارات املختلفة يف  املنوطة بالهيئات واملجال�س واالإ

اجلامعة وفقًا لقوانينها واأنظمتها وتعليماتها. 

املادة )27(:-

اأغلبية  با�شتقالة  م�شتقيلة  جلنة  اأي  تعترب 

لها  بديلة  جلنة  تنتخب  احلالة  هذه  ويف  اأع�شائها 

وفقًا لهذه التعليمات.

املادة )28(:-

نائبه  اأو  االحتاد  جمل�س  رئي�س  ا�شتقال  اإذا 

اأو اأمني ال�رش اأو اأمني ال�شندوق من من�شبه، اأو 

االحتاد  جمل�س  ينتخب  منهم  اأي  ع�شوية  �شقطت 

قبول  من  اأ�شبوعني  مدة  خالل  وذلك  له  بدياًل 

اال�شتقالة اأو �شقوط الع�شوية. 

املادة )29(:- 

االحتاد،   جمل�س  اأع�شاء  ثلثا  ا�شتقال  اإذا 

احلالة  هذه  ويف  منحاًل،  االحتاد  جمل�س  فيعترب 

رى االنتخابات ملجل�س احتادي جديد يف املوعد  جتمُ

الذي يقرره الرئي�س .

املادة )30(:- 

تخ�شع االنتخابات التي جترى مبوجب هذه 

التعليمات الإ�رشاف اللجنة العليا التي ت�شّكل بقرار 

من الرئي�س والتي تتاألف من:

نائب رئي�س اجلامعة ل�شوؤون البحث العلمي  اأ ( 1 - 

والدرا�شات العليا واجلودة رئي�شًا.

2-  عميد �شوؤون الطلبة  اأمينًا لل�رش

من  املّكلف  العقبة  الكليات  عمداء  اأحد   -3

الرئي�س  ع�شوًا.

4- اثنني من اأع�شاء هيئة التدري�س  ع�شوين.

اأربع من الطلبة من غري املر�شحني لع�شوية   -5

العقبة  كليات  من  اأع�شاءاأحدهم  االحتاد، 

ويتم اختيارهم دوريًا من كليات اجلامعة. 

العليا مهام عملهم  اللجنة  اأع�شاء  يت�شلم  ب ( 

اإنهاء  وميكن  اللجنة،  ت�شكيل  يتم  حاملا 

ال�شاغر  مكانه  وتعبئة  منهم  اأي  ع�شوية 

بقرار من الرئي�س. 

من  اأيًا  يكّلف  اأن  العليا  اللجنة  لرئي�س  ج( 

يف  اللجنة  مل�شاعدة  اجلامعة  يف  العاملني 

اأداء مهامها. 

للجنة العليا اأن تفو�س بع�س �شالحياتها  د( 

حد اأع�شائها  الواردة يف هذه التعليمات الأ

على اأن يكون التفوي�س خطيًا وحمددًا. 

اأمور  كافة  على  العليا  اللجنة  ت�رشف  هـ( 

جمل�س  انتخاب  ذلك  يف  مبا  االنتخابات، 

واللجنة  التنفيذية  والهيئة  االحتاد 

التنفيذية. 

املادة )31(:-

يبـت جمل�س اجلامعة فـي احلاالت التي مل يـرد 

عليها ن�س يف هذه التعليمات بتن�شيب من الرئي�س. 

املادة )32(:-

طلبـة  جمل�س  تعليمات  التعليمات  هـذه  تلغي 

مبوجب  اجلامعة  جمل�س  عن  ال�شادرة  اجلامعة 

رقم  ردنية  االأ اجلامعة  قانون  من   )33( املادة 

)52( ل�شنة )1972( وتعديالته. 
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