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وق�شم  امل�شرحية  والفنون  الفل�شفة  يف  اأق�شام 

�شالمية وعلم النف�س  املو�شيقى وق�شم امل�شارف الإ

للناطقني بغريها  العربية  لتعلم  الدويل  واملعهد 

مل  حني  يف  الن�شرة  هذه  اأع��داد  لغاية  بالتزكية 

وجميع  امل��راأة  درا���ش��ات  اأح��د يف مركز  يرت�شح 

الدولية وق�شم علم  الدرا�شات  ق�شام يف كلية  الأ

�شول يف كلية  دارة والأ النف�س الرتبوي وق�شم الإ

العلوم الرتبوية.

ق��وائ��م  اأن  اإىل  خ��راب�����ش��ة  ال��دك��ت��ور  ول��ف��ت 

من  املرت�شحني  من  ع��ددًا  تت�شمن  املر�شحني 

املناف�شة  يخو�س  حيث  اأردن��ي��ة  غري  جن�شيات 

طلبة من ال�شعودية، و�شوريا، وم�شر، وفل�شطني 

مريكية. وتركيا، والوليات املتحدة الأ

ممثلي  م��ن  الطلبة  احت��اد  جمل�س  ويتكون 

بحيث  واملعاهد  والكليات  كادميية  الأ ق�شام  الأ

بحيث  املجل�س،  يف  واحد  بع�شو  ق�شم  كل  ث�َّل  َ ميمُ

اال�سـتحقـــاق

اخلمي�س  اليوم  �شباح  يتوجه  اجلامعــــــــة- 

الثالث والع�شرين من هذا ال�شهر حوايل )37( 

ردنية  األف طالب وطالبة من كليات اجلامعة الأ

ومعاهدها العلمية اإىل مراكز القرتاع لنتخاب 

ممثليهم يف احتاد طلبة اجلامعة للعام اجلامعي 

احلايل.

وم��ر���ش��ح��ة  م��ر���ش��ح��ًا   )398( وي��ت��ن��اف�����س 

خم�ش�شة   )88( منها  مقاعد  ع��ل��ى)103( 

مقعدًا  و)15(  عمان  يف  اجلامعة  ملقاعدطلبة 

اأن  املقرر  من  التي  العقبة  فرع  اجلامعة  لطلبة 

جتري يف ال�شاد�س والع�شرين من ال�شهر نف�شه. 

اأي��ام  اأرب��ع��ة  لالنتخابات  الرت�شح  وا�شتمر 

وانتهي  احلايل  ال�شهر  من  الثاين  يف  بدا  حيث 

يوم ال�شاد�س من ال�شهر ذاته. 

لنتخابات  العليا  اللجنة  رئي�س  وك�شف 

�شبعة  طلبة  فوز  خراب�شة  عبد  الدكتور  الحتاد 

التتمة ... �ص11

كلمــــــــة
 اأ0د0 عادل الطوي�سي

رئي�س اجلامعة

اأبنائي وبناتي الطلبة 

تطل  ر���س،  الأ بعبقِ   اأحييكم حتيةً  ممزوجةً  

رمُ  وتب�شِّ اجل��م��ي��ل،  ال��وط��ن  ���ش��رف��ات  م��ن  بنفحاتها 

التغيري  فر�شان  من  اأبناوؤنا  ه  يقودمُ اأف�شل،  مب�شتقبٍل 

امل�شتحيل ملا فيه �شالح  بعزم وت�شميم على حتقيق 

ردنيني.  ردن والأ الأ

ال�شهر  م��ن  والع�شرين  ال��ث��ال��ث  يف  م��وع��دك��م 

لنتخاب  رواده��ا،  انتم  وطنية  احتفالية  مع  احلايل 

ال�شاد�س  اليكم زمالوؤكم يف  وين�شم  احتاد طلبتكممُ 

يف  اجلامعة  ف��رع  يف  ال�شهر  ذات  م��ن  والع�شرين 

العقبة.

م��وع��دك��م م��ع ال���ش��ت��ح��ق��اق ال����ذي اأع��ل��ى من 

ويعرب  ميثلكم  م��ن  لخ��ت��ي��ار  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  ���ش��اأن 

نزيهٍة  حرٍة  انتخاباٍت  يف  ومطالبكم،  همومكم  عن 

مثال يف  اأنها  وال��داين،  القا�شي  لها  ي�شهد  مبا�شرٍة 

الرتقاء  التي هدفها  وامل�شوؤولة،  املن�شبَطة،  احلرية 

اجلامعة  خري  فيه  ما  اإىل  الهادف  الطالبي  بالعمل 

الوىل يف الوطن. 

اأبنائي وبناتي الطلبة

�شنع  يف  �شركاء  فانتم  امل��ب��ادرة،  زم��اَم  خ��ذوا 

القرار، واختاروا من ترونه يعرب اأ�شدق تعبري عنكم 

يف اأجواء من املناف�شِة احلرة ال�شريفة، يقودكم اإىل 

الوطني،  العر�س  ه��ذا  اإجن��اح  على  حر�شكم  ذل��ك 

وتقدمي �شورٍة بهيٍة عن جامعتكم الرائدة يف العمل 

امل�شالح  لعبة  ع��ن  بعيدًا  ك���ادمي���ي،  والأ الطالبي 

ال�شخ�شية ال�شيقة.. 

عزاء بناء الأ الأ

الت�شهيالت  تقدمي  يف  جهدًا  جامعتكم  تاألمُ  لن 

مفتوحة  فاأبوابنا  عليكم  القرتاع  لتي�شريعملية  لكم 

و�شمان  العقبات،  لتذليل  ومر�شحني  ناخبني  لكم، 

نقاء امل�شهد النتخابي. 

اإعالء  اإىل  تبادروا  اأن  بكم  نمُهيب  املقابل،  ويف 

احل�س الوطني، و�شمان ممار�شة دميقراطية اعتدنا 

الوطن  ا�شم  حتمل  التي  جامعتنا  طالب  من  عليها 

فزهت به وزها بها. 

بارك اهلل فيكم و�شدد على طريق اخلري خطانا 

جميعًا.
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ردنية« على موعد اليوم لختيار جمل�س احتادهم طلبة »الأ

جراء النتخابات واإجراءات انتخاب ع�شوية املجل�س. �ش�س الداخلية لإ يف العدد تعليمات احتاد طلبة اجلامعة والأ
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جراء انتخابات  �س�س الداخلية لإ الأ

ردنية احتاد الطلبة يف اجلامعة الأ

�سادرة عن رئي�س اجلامعة بتاريخ 2008/11/2

ا�ستنادًا اإىل البند )8( من الفقرة ) اأ ( من املادة الثامنة من

ردنية تعليمات احتاد طلبة اجلامعة الأ

وىل : املادة الأ

تية : تتوىل اللجنة العليا املهام وال�شالحيات الآ

اأ(-  قبول طلبات الرت�شح لع�شوية الحتاد.

�شراف على احلمالت النتخابية للمر�شحني لع�شوية الحتاد. ب(- الإ

�شراف على الدوائر النتخابية يف اليوم املحدد لالنتخابات واتخاذ الرتتيبات التي تراها منا�شبة، والتي  ج(- القيام بنف�شها اأو مبن تكلفه، بالإ

من �شاأنها �شمان فرز اأ�شوات الناخبني ب�شرعة ودقة. 

اأية دائرة من الدوائر  اأثر على �شحة هذه النتخابات يف  اأية انتخابات يت�شح بالدليل القاطع وقوع عمل  د(-  حجب الت�شديق على نتائج 

عادة اإجراء هذه النتخابات يف تلك الدائرة النتخابية .  النتخابية، ويف هذه احلالة يحدد الرئي�س موعدًا لإ

ه�(- اإزالة اأية مل�شقات ترى اللجنة اأنها خمالفة لقوانني واأنظمة وتعليمات واأ�ش�س اجلامعة واأهدافها .

و(- امل�شادقة على نتائج النتخابات بعد النتهاء من فرز اأ�شوات الناخبني ورفعها اإىل رئي�س اجلامعة لعتمادها واإعالنها ر�شميًا. 

ول الباب الأ

اللجنة العليا و�سالحياتها

الباب الثاين

حقوق املر�سحني وواجباتهم

املادة الثانية :

على املر�شح لع�شوية الحتاد تعبئة منوذج الرت�شيح املعد لهذا الغر�س والتوقيع عليه، مرفقًا املعلومات والوثائق املطلوبة للرت�شيح كاملة  اأ( 

و�شحيحة.

تاريخ  من  م�شاًء(  اخلام�شة  ال�شاعة  اإىل  �شباحًا  الثامنة  ال�شاعة  )من  عمل  اأيام  ثالثة  خالل  الحتاد  لع�شوية  الرت�شي����ح  طلبات  تقبل  ب( 

الإعالن عن ذلك، ول تقبل اأية طلبات بعد هذه املدة.

للمر�شح اأن يقوم بالدعاية حلملته النتخابية خالل خم�شة اأيام  عمل قبل اليوم املحدد لبدء النتخابات. ج�( 

نتخابات اأ�شماء املر�شحني الذين انطبقت عليهم �شروط الرت�شيح يف اجلامعة بجميع الدوائر النتخابية ويعترب هذا  تعلن اللجنة العليا لالإ د( 

الإعالن اإعالنًا ر�شميًا لهوؤلء املر�شحني.

�شماء النهائية للمر�شحني ويكون  يحق للمر�شحني الذين رف�شت طلبات تر�شحيهم العرتا�س خالل يوم عمل من تاريخ الإعالن عن الأ ه�- 

قرار اللجنة العليا قطعيًا. 

قرتاع، على اأن يتقدم بطلب خطي بذلك اإىل اللجنة العليا. يحق للمر�شح �شحب تر�شيحه يف موعد اأق�شاه يوم عمل قبل بدء الإ و- 
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املادة الثالثة :

ماكن التي حتددها جلنة النتخابات التي ي�شكلها العميد املعني بكل دائرة انتخابية بالتن�شيق مع اللجنة العليا  يتم  و�شع املل�شقات يف الأ اأ( 

لالنتخابات.

يتم اإقرار املل�شقات وختمها من جلنة النتخابات التي ي�شكلها العميد يف كل دائرة انتخابية. ب( 

املادة الرابعة :

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

بواب وال�شبابيك.  اأ(- داخل غرف ال�شفوف واملختربات وعلى الأ

ب(- املكتبات يف اجلامعة .

ج�(- مبنى اإدارة اجلامعة.

املادة اخلام�سة :

ية مادة انتخابية اأن حتمل ا�شم اأكرث من مر�شح واحد . ل يجوز لأ

املادة ال�ساد�سة :

�ش�س ويقع  حكام هذه الأ حد املر�شحني اأو بت�شويهها اأو نقلها من مكانها اأو اإزالتها خمالفة مبا�شرة لأ يعترب قيام اأي �شخ�س باتالف مل�شقات تعود لأ

ذلك حتت طائلة امل�شاءلة القانونية.

املادة ال�سابعة :

�ش�س اأو للقرارات ال�شادرة  ي مادة من مواد هذه الأ يكون كل مر�شح م�شوؤوًل عن متابعة �شائر مراحل حملته النتخابية، وعليه حتمل نتائج خمالفته لأ

عن اأية جلنة من اللجان املعنية بالنتخابات.

املادة الثامنة :

�ش�س وتعليمات احلملة النتخابية بعد التن�شيق مع جلنة الكلية/املعهد امل�شّكلة من  تزيل دائرة وحدة اخلدمات امل�شاندة اأية مادة انتخابية خمالفة لالأ

قبل عميد الكلية/املعهد اأو اللجنة العليا.

البــاب الثـالـــث

احلمـلــــــة النتخـابيــــــــــــة

الباب الرابـــــع

جراءات والت�سويت الإ

املادة التا�سعة :

حت�شل اللجنة العليا لالنتخابات على ن�شخة من قائمة الت�شجيل الر�شمية يف اجلامعة من �شجالت وحدة القبول والت�شجيل ويحق لكل طالب ع�شو يف 

الهيئة العامة اأن يديل ب�شوته ل�شالح اأحد املر�شحني من الق�شم اأو الكلية اأو املعهد التي ينتمي اإليها فقط وذلك بناء على قائمة الت�شجيل.

املادة العا�رشة :

مينع امل�شرفون على عملية القرتاع والفرز واأي من العاملني يف اجلامعة من الرتويج ملر�شح ما اأو اإبداء الراأي حول اأي مر�شح طيلة �شري عملية القرتاع 

والفرز.
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املادة احلادية ع�رشة :

تكون اللجنة العليا اأو من تكلفه بذلك م�شوؤولة 

وقوائم  ق��ف��ال  والأ الق���رتاع  �شناديق  توزيع  عن 

اأ�شماء  وقوائم  اجلامعة،   يف  الر�شمية  الت�شجيل 

وبطاقات  املعتمدة  الق��رتاع  ومن��اذج  املر�شحني 

للمر�شحني ومندوبيهم وحم�شر تدوين  التعريف 

نتائج النتخابات النهائية لكل دائرة انتخابية.

املادة الثانية ع�رشة :

يف  بالت�شويت  ي��رغ��ب  ط��ال��ب  ك��ل  على  اأ(  

بطاقته  ي���ربز  اأن  الن��ت��خ��اب��ي��ة  دائ���رت���ه 

والوا�شحة  املفعول  ال�شارية  اجلامعية 

املعني  ال�شخ�س  ويقوم  فقط،  البيانات 

يف  الطالب  ا�شم  بجانب  عالمة  بو�شع 

القاعة  يف  الر�شمية  الت�شجيل  قائمة 

ي�شلمه  ث��م  وم��ن  ل��الق��رتاع  املخ�ش�شة 

منوذج القرتاع.

اأي  اإىل  ي�شري  ل  اق���رتاع  من���وذج  اأي  ب(  

الهيئة  اأو  الحت��اد  ملجل�س  املر�شحني  من 

ب�شكل  التنفيذية  اللجنة  اأو  التنفيذية 

حمدد وقاطع يعترب لغيًا ول يعتد به.

املادة الثالثة ع�رشة :

ت��ع��اد من���اذج الق���رتاع ال��ت��ي مت ف��رزه��ا بعد 

دائرة  كل  يف  ���ش��وات  الأ فرز  عملية  من  النتهاء 

جلنة  مبعرفة  وتقفل  ال�شناديق  اإىل  انتخابية 

مع  وت�شلم  النتخابية  ال��دائ��رة  يف  النتخابات 

حم�شر تدوين نتائج النتخابات ومناذج القرتاع 

وبوا�شطة من  العليا  اللجنة  اإىل  امل�شتخدمة  غري 

املحدد  اليوم  نف�س  يف  قبلها  من  بذلك  يكلفون 

لالنتخابات.

املادة الرابعة ع�رشة :

نتيجة  يف  ب��ط��ع��ن  م��ر���ش��ح  اأي  ت��ق��دم  اإذا 

النتخابات يف دائرته النتخابية اأو ع�شوية الهيئة 

التقدم  فعليه  التنفيذية،  اللجنة  اأو  التنفيذية 

بالتما�س اإىل اللجنة العليا خالل يومي عمل من 

تاريخ الإعالن الر�شمي عن النتائج، وتبت اللجنة 

يف ذلك ويكون قرارها قطعيًا.

املادة اخلام�سة ع�رشة :

عميد  قبل  من  املعينة  النتخاب  جلنة  تتوىل 

لتمكني  الالزمة  اتخاذ الجراءات  الكلية/املعهد 

دلء  الإ من  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  الطلبة 

باأ�شواتهم. 

املادة ال�ساد�سة ع�رشة :

يرد  مل  التي  احل��الت  يف  العليا  اللجنة  تبت 

�ش�س. عليها ن�س يف هذه الأ
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جمل�س اجلامعة

ردنية تعليمات احتاد طلبة اجلامعة الأ

ردنية مبوجب املادة )37(  �سادرة عن جمل�س اجلامعة الأ

ردنية رقم )20( ل�سنة )2009( وتعديالته من قانون اجلامعات الأ

ول الف�ســل الأ

الت�سمية والتعريفـات

ردني�ة ويعمل بها اعتبارًا من العام اجلامعي 2010/2009. املادة )1(:-  ت�شمى هذه التعليمات تعليمات احتاد طلبة اجلامع�ة الأ

يكون للكلمات والعبارات الواردة يف ه�ذه التعليم�ات املعان�ي املخ�ش�ش�ة لها اأدناه اإل اإذا دلت القرينة على خالف ذلك.  املادة )2(:- 

ردنية  اجلامعة الأ اجلـامعـــة:  

رئي�س اجلامعة  الـرئيـــ�س:  

عميد �شوؤون الطلبة يف اجلامعة  العميـــــد:   

احتاد طلبة اجلامعة  الحتـــــاد:  

جميع الطلبة املنتظمني وامل�شجلني يف كليات ومعاهد ومراكز اجلامعة لنيل درجة علمية.  الهيئـة العامـة:  

ع�شاء املنتخبون من قبل الهيئة العامة. الأ جمل�س الحتـاد:  

رئي�س جمل�س الحتاد. رئي�س املجل�س:  

ردنية. اللجنة العليا لنتخابات احتاد طلبة اجلامعة الأ اللجنة العليا:  

الهيئة التنفيذية املنتخبة من جمل�س الحتاد. الهيئـة التنفيذية:  

اللجنة التنفيذية املنتخبة من اأع�شاء جمل�س احتاد طلبة فرع اجلامعة يف العقبة. اللجنة التنفيذية: 

كل ق�شم اأكادميي يف اجلامعة وكل كلية اأو معهد ل يوجد فيها اأق�شام.  الدائرة النتخابية: 

كادميي يف الكلية اأو املعهد. هو الق�شم الأ الق�ســـــم:  

لطلبة اجلامعة اإحتاد ميثلهم على قاعدة النتخاب احلر املبا�شر، ويكون مقره داخل احلرم اجلامعي .  املادة )3(:- 

الف�ســل الثانـي

اأهــــــــداف الحتـــــــــــاد

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

متثيل الطالب لدى اجلامعة وتبني ق�شاياهم لتحقيق م�شاحلهم وفق اأه��داف اجلامعة وت�شريعاتها.  اأ- 

والعمل اجلماعي  كادميية  الأ امل�شرية  فيها ودعم  ق�شام  والأ واملعاهد  والكليات  اإدارة اجلامعة  وبني  الطالبي  التعاون بني اجل�شم  تعزيز  ب-  

والتطوعي.

مة، �شمن قيم احل�شارة العربية   ج - امل�شاركة يف بناء �شخ�شية الطالب املتكاملة الواعية لق�شايا اأمتها وتعزيز النتماء للجامعة والوطن والأ

�شالمية.  والإ

القيام بالن�شاطات الطالبية داخل اجلامعة وامل�شاركة يف ن�شاطات اجلامعة الثقافية والعلمية والجتماعية والريا�شية والبيئية وال�شحية  د- 

مبا يتفق واأهداف اجلامعة. 

ه�- العمل على تعاون الطلبة لنبذ النعرات اجلهوية والطائفية والعن�شرية. 

خر.  و-  تنمية روح احلوار واحرتام الراأي الآ

نظمة والتعليمات  ز-  تقدمي خدمات للمجتمع املحلي بالتعاون مع املوؤ�ش�شات الر�شمية وال�شعبية عند احلاجة لذلك، وذلك وفقًا للقوانني والأ

النافذة يف اجلامعة . 
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الف�سـل الثالـث

ع�سويـة الحتاد وتكوينـه

حكام هذه التعليمات.  املادة )5(:- يحق لع�شو الهيئة العامة النتخاب والرت�شح وامل�شاركة يف ن�شاطات الحتاد كافة وفقًا لأ

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

قل لطلبة البكالوريو�س اأو )6(  اأن يكون طالبًا منتظمًا وم�شجاًل يف اجلامعة واأنهى بنجاح )12( �شاعة معتم�دة على الأ اأ- 

�شاعات معتمدة لطلبة الدرا�شات العليا. 

دنى املطلوب وهو )2( نقطتان للبكالوريو�س و)5ر2( نقطتان ون�شف للدبلوم و)3(  اأن ل يقل معدله الرتاكمي عن احلد الأ ب- 

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

اأن يكون م�شجاًل يف اجلامعة طيلة فرتة ع�شويته يف جمل�س الحتاد. ج- 

اأن ل يكون متوقعًا تخرجه يف الف�شل الذي جتري فيه النتخابات.  د - 

ه� - اأن ل تكون قد اأوقعت بحقه اأي عقوبة تاأديبية. 

املادة )7(:-

ث�َّل ك��������ل ق�شم  بع�شو واحد  َ كادميية والكليات واملعاهد واملراكز بحيث ميمُ ق�ش�����ام الأ 1- يتكون جمل�س الحتاد من ممثل���������ي الأ

يف املجل�س. 

اأن ل يقل عدد ممثلي كل كلية اأو معهد عن ثالثة اأع�شاء، اأما الكلية اأو املعهد اللذين فيها ق�شمان اكادمييان فقط، فيمثلها    -2

ثالثة اأع�شاء، اثنان على م�شتوى الق�شام والثالث من احلا�شلني على اأعلى ال�شوات من الق�شمني، اأما املعهد الذي ل اأق�شام 

به، فيمثل مبر�شح واحد، وميّثل مركز درا�شات املراأة بع�شٍو واحد.

كادميية والكليات واملعاهد التي يدر�شون فيها.  ق�شام الأ يتبع طلبة الدرا�شات العليا ومن يف حكمهم الأ   -3

املادة )8(:-

 اأ-       تتم انتخابات جمل�س الحت�����اد ع��ل������ى النح���و  التايل: 

رى النتخابات بالقرتاع ال�شري املبا�شر يف يوم واحد تبداأ من ال�شاعة التا�شعة �شباحًا وتنتهي يف متام ال�شاعة اخلام�شة  جتمُ  -1

م�شاًء، ويعترب ن�شاب النتخابات قانونيًا باي عدد من املنتخبني.

يعترب كل ق�شم اكادميي يف كل كلية اأو معهد وكذلك الكليات واملعاهد التي ل اأق�شام اأكادميية فيها، دائرة انتخابية واحدة،   -2

وتناط عملية النتخاب يف كل كلية اأو معهد بلجان ي�شكلها عميد الكلية اأو املعهد برئا�شة احد اأع�شاء الهيئة التدري�شية. 

لع�شو الهيئة العامة حق انتخاب مر�شح واحد فقط يف دائرته.   -3

اإذا ت�شاوى عدد الطلبة املر�شحني لع�شوية جمل�س الحتاد مع عدد املقاعد املخ�ش�شة لهم يف دوائرهم النتخابية فيعتربون   -4

فائزين بالتزكية.

�شوات، جترى القرعة  �شوات ويف حالة تعادل طالبني اأو اأكرث يف عدد الأ يفوز املر�شحون لع�شوية جمل�س الحتاد باغلبية الأ  -5

لتحديد الفائز من بينهم من قبل جلنة انتخابات الكلية اأو املعهد امل�شكلة من عميد الكلية اأو املعهد.

�شوات يف يوم القرتاع نف�شه حتت اإ�شراف اللجنة التي ي�شكلها العميد وبح�شور املر�شحني اأو مندوبيهم، ول  تتم عملية فرز الأ  -6

يجوز لهوؤلء املر�شحني اأو ملندوبيهم امل�شاركة يف عملية الفرز.

ول من كل عام جامعي ويحدد الرئي�س يوم النتخاب.  رى انتخابات جمل�س الحتاد يف الف�شل الأ جتمُ  -7

�ش�س الداخلية اخلا�شة بالنتخابات �شريطة اأن ل تتعار�س مع هذه التعليمات.  ي�شدر الرئي�س الأ  -8

ب-  مدة جمل�س الحتاد �شنه واحدة من تاريخ اإعالن نتائج النتخابات.
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الف�سـل الرابـع

حتاد ومهامه و�سالحياته اجتماعات جمل�س الإ

1( يوؤدي اأع�شاء جمل�س الحتاد املنتخبون الق�شم التايل اأمام الرئي�س خالل اأ�شبوع من تاريخ اإعالن النتائج )اأق�شم باهلل  املادة )9(:- اأ- 

العظيم اأن اأكون خمل�شًا للملك والوطن واجلامعة، واأن التزم متامًا بقوانني اجلامعة واأنظمتها وتعليماتها وقراراتها واأن اأعمل مبوجب تعليمات 

الحتاد، واهلل على ما اأقول �شهيد(. 

2(  يعقد جمل�س الحتاد اأول اجتماعاته خالل اأ�شبوع من تاريخ تاأدية الق�شم لنتخاب رئي�س له ونائب للرئي�س واأمني لل�شر واأمني 

لل�شندوق وروؤ�شاء للجان ال�شت املن�شو�س عليها يف املادة )13( من بني اأع�شائه بالقرتاع ال�شري، ويف حال عدم اكتمال 

الن�شاب، حتدد اللجنة العليا موعدًا اآخرًا وخالل اأ�شبوع، ويعد الجتماع قانونيًا بغ�س النظر عن عدد احل�شور. 

رى القرعة بي�ن  ي من�شب من املنا�شب املذكورة يف الفقرة اأ/2 من هذه املادة، جتمُ 3( يف حال ت�شاوي عدد اأ�شوات املقرتعني لأ

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

4( ت�شرف اللجنة العليا على انتخابات الهيئة التنفيذية.

5( يحدد جمل�س الحتاد اأوقات اجتماعاته ومواعيدها بعد انتخاب الهيئة التنفيذية.   

ع�شاء، ويف حال عدم اكتمال الن�شاب يحدد رئي�س اجلل�شة موعد الجتماع   ب-   يكون اجتماع جمل�س الحتاد قانونيًا اإذا ح�شره اأغلبية الأ

الثاين ومكانه خالل مدة ل تتجاوز اأ�شبوعًا، ويعد الجتماع قانونيًا بغ�س النظر عن عدد احل�شور، وت�شدر قرارات جمل�س الحتاد باأغلبية 

احل�شور. 

تعقد الجتماعات يف جميع احلالت داخل احلرم اجلامعي.  ج- 

�شوات يف دائرته النتخابية وي�شتدعى من قبل الرئي�س خالل  اإذا زالت ع�شوية اأحد اأع�شاء جمل�س الحتاد يحل مكانه من يليه يف ترتيب الأ د- 

فرتة اأ�شبوعني، واإذا تعذر ذلك ب�شبب عدم وجود ع�شو احتياط يبقى املقعد �شاغرًا. 

رئا�شة  نائبه  يتوىل  غيابه  ويف حال  الحتاد  رئي�س  برئا�شة  الف�شل،  قل يف  الأ على  واحدة  مرة  العادية  اإجتماعاته  الحتاد  يعقد جمل�س  ه�- 

جل�شاته. 

عمال  قل من انعقاده، ويقوم اأمني ال�شر بتوزيع جدول الأ تعلن الهيئة التنفيذية عن موعد اإجتماع جمل�س الحتاد ومكانه قبل اأ�شبوع على الأ و-  

على اأع�شاء املجل�س.

يجوز دعوة جمل�س الحتاد اإىل اإجتماع اإ�شتثنائي يف احلالت التالية:  ز-  

بدعوة من الهيئة التنفيذية .    -1

قل مو�شحًا فيه اأ�شباب الطلب، ويف هذه  بطلب خطي مقدم اإىل رئي�س جمل�س الحتاد من ثلث اأع�شاء جمل�س الحتاد على الأ   -2

احلالة يجب على الهيئة التنفيذية دعوة جمل�س الحتاد لالنعقاد خالل اأ�شبوع من تقدمي الطلب.

املادة )10(:-  يتوىل جمل�س الحتاد املهام وال�شالحيات التالية: 

اإنتخاب الهيئة التنفيذية بالقرتاع ال�شري املبا�شر.  اأ- 

ر�شم ال�شيا�شة العامة لالحتاد واتخاذ القرارات والتو�شيات �شمن اأهدافه وتعليمات�ه، مبا يتفق مع قوانني اجلامعة واأنظمتها .  ب- 

التو�شية مبوازنة الحتاد التي تعدها الهيئة التنفيذية.  ج - 

اإقرار خطة عمل جمل�س الحتاد ال�شنوية التي تعدها الهيئة التنفيذية.  د - 

البت يف ا�شتقالة الهيئة التنفيذية اأو اأحد اع�شائها.  ه�-  

املادة )11(:-     اأ-     يتوىل رئي�س جمل�س الحتاد اأو نائبه عند غيابه 

             املهام وال�شالحيات التالية: 

الدعوة اإىل عقد اإجتماعات جمل�س الحتاد والهيئة التنفيذية.   -1

رئا�شة اجتماعات جمل�س الحتاد والهيئة التنفيذية.   -2

جراءات الالزمة ب�شاأنها.  اإحالة تو�شيات جمل�س الحتاد وقراراته اإىل الهيئة التنفيذية لتخاذ الإ  -3
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التوقيع على اأوامر ال�شرف التي تقرها الهيئة التنفيذية.   -4

5-  التوقيع على الدعوات لجتماع جمل�س الحتاد والهيئة التنفيذية وحما�شر اإجتماعاتهما. 

يتوىل اأمني �شر جمل�س الحتاد املهام التالية:-  ب- 

عمال يف املو�شوعات التي يحيلها اإليه رئي�س جمل�س الحتاد.  اإعداد جدول الأ  -1

اإعداد حما�شر جل�شات جمل�س الحتاد والهيئة التنفيذية.   -2

توجيه الدعوة اإىل اجتماعات الهيئة التنفيذية واجتماعات جمل�س الحتاد وحت�شري جداول اأعمالها والتوقيع على حما�شر   -3

اإجتماعاتها. 

تدوين وقائع جل�شات جمل�س الحتاد والهيئة التنفيذية.  -4

اأمانة �شر جمل�س الحتاد.   -5

ا�شتالم مرا�شالت جمل�س الحتاد وحفظ م�شتنداته واأوراقه واأختامه.   -6

تزويد العميد مبحا�شر جل�شات جمل�س الحتاد والهيئة التنفيذية.  -7

نظمة والتعليمات النافذة يف اجلامعة.  القيام باأي مهام اأخرى يكلفه بها رئي�س جمل�س الحتاد يف حدود القوانني والأ  -8

ج -  يتوىل اأمني ال�شندوق املهام التالية: 

القانونية  �ش�ول  لالأ وفق�ا  الحت��اد  ح�شاب  يف  واإيداعها  ر�شمية  م�شتندات  اأو  اإي�شالت  مبوجب  املقبو�شات  جميع  ا�شتالم   -1

واملحا�شبية املعمول بها يف اجلامعة. 

�شرف النفقات وفقًا لقرارات الهيئة التنفيذية وتوثيق �شرفها.   -2

تقدمي ك�شف ح�شاب �شهري اإىل رئي�س جمل�س الحتاد باملقبو�شات وامل�شروفات.   -3

�شول.  م�شك الدفاتر وال�شجالت املالية ح�شب الأ  -4

اإعداد التقرير املايل ال�شنوي.   -5

الف�سـل اخلامـ�س

جلـان الحتـاد واخت�سا�ساتها

وروؤ�شاء  ال�شندوق  واأمني  ال�شر  واأمني  املجل�س  رئي�س  نائب  كل من  وع�شوية  املجل�س  رئي�س  التنفيذية من  الهيئة  تتاألف  املادة )12(:- 

اللجان ال�شت املن�شو�س عليهم يف املادة )13( ورئي�س اللجنة التنفيذية. 

ينتخب جمل�س الحتاد من اأجل ممار�شة مهامه و�شالحياته اللجان التالية: املادة )13(:- 

اللجنة املالية  اأ- 

جلنة العمل التطوعي وخدمة املجتمع  ب- 

ج - جلنة الن�شاطات الطالبية 

جلنة ق�شايا الطلبة  د - 

ه�-  جلنة العالقات العامة واخلارجية 

كادميية . و-  جلنة البحث العلمي وال�شوؤون الأ

�شافة اإىل رئي�س اللجن����ة، على اأن ل ي�شغل اأي  املادة )14(:-  اأ- تتكون كل جلنة من اللجان من اأربعة اأع�ش�اء  من جمل�س الحتاد بالإ

رى القرع���������ة بينهم من قبل  خي�����ر جتمُ منهم ع�شوية اأكرث من جلنة واح�����دة. واإذا ت�ش����������اوت اأ�ش�������وات املر�شحني املتناف�شني على املقعد الأ

الهيئة التنفيذية.

ب-  لكل ع�شو من جمل�س الحتاد احلق يف انتخاب مر�شح واحد من املر�شحني لكل جلنة من اللجان.
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املادة )15(:-  تتوىل الهيئة التنفيذية املهام وال�شالحيات التالية:-

اأ- تنفيذ قرارات جمل�س الحتاد ومتابعة تو�شياته.

ب- اإعداد م�شروع موازنة الحتاد على اأن يت�شمن م�شروع املوازنة املبالغ املخ�ش�شة لفرع اجلامعة يف العقبة.

�شراف على جلان الكليات ومتابعة ن�شاطاتها. ج- الإ

د-  و�شع م�شروع خطة عمل لن�شاطات الحتاد.

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

قرارهما.  داري وعر�شهما على جمل�س الحتاد  لإ اإعداد التقريرين ال�شنويني املايل والإ و- 

دعت  وكلما  دوري��ة،  اإجتماعاتها  وتكون  اأ�شابيع،  ثالثة  عن  تزيد  ل  مدة  خالل  انتخابها  بعد  التنفيذية  الهيئة  جتتمع  املادة )16(:- 

احلاجة.

اأ-       توؤلف يف ك�����ل كلي��������ة من كلي����������ات اجلامع��������ة  ومعاهدها جلنة ت�شمى جلنة الكلي�ة اأو املعه�����د  من جميع ممثلي  املادة )17(:-   

ق�شام فيه���������ا اأو ممثليه���ا وتنتخب كل جلن������������ة رئي�ش��������ا له���������ا من بني  اأع�شائه�ا. الأ

ب-   تتوىل جلنة الكلية اأو املعهد املهام وال�شالحيات التالية:

داري واملايل على م�شتوى الكلية اأو املعهد. اإعداد التقريرين ال�شنويني الإ  -1

متابعة ق�شايا طلبة الكلية اأو املعهد وامل�شاهمة يف حلها ورفعها اإىل الهيئة التنفيذية اإذا تعذر ذلك.  -2

اإعداد خطة ن�شاطات طلبة الكلية اأو املعهد ورفعها اإىل الهيئة التنفيذية.  -3

متابعة الن�شاطات التي تقرها الهيئة التنفيذية على م�شتوى الكلية اأو املعهد.   -4

الف�ســل ال�سـاد�س

انتهـاء الع�سـوية

تنتهي ع�شوية اأي ع�شو يف جمل�س الحتاد اأو يف الهيئات واللجان التابعة له حكمًا، ول يحق له العودة اإىل ع�شوية جمل�س  املادة )18(:- 

حوال التالية:-  الحتاد بعد زوال ال�شبب يف الدورة نف�شها، وذلك يف الأ

فقدان اأحد ال�شروط املن�شو�س عليها يف املادة )6( من هذه التعليمات.  اأ- 

خمالفة تعليمات الحتاد اأو اأهدافه اأو ال�شاءة اإىل �شمعته، بقرار �شادر عن  جمل�س الحتاد ومبوافقة العميد. ب- 

ج-   الوف�اة.

ال�شتقالة اخلطية املقدمة اإىل جمل�س الحتاد. د- 

غياب الع�شو ثالث مرات متتالية عن ح�شور اجلل�شات اأو خم�س مرات متفرقة دون عذر يقبله جمل�س الحتاد اأو جلنة الكلية اأو املعهد.  ه�- 

�شوات بعده يف الق�شم املذكور.  النتقال من ق�شم اإىل اآخر، ويف هذه احلالة يحل حمله املر�شح الذي ح�شل على اأعلى الأ و- 

اإدانته ق�شائيًا بعقوبة جنائية اأو باإرتكابه جنحة خملة بال�شرف.  ز- 

�شوات بعده يف ق�شمه اأو كليته اأو معهده،  ح-   ويف جميع احلالت ال�شابقة يحل حمل الع�شو فاقد الع�شوية املر�شح الذي ح�شل على اأعلى الأ

واإذا تعذر ذلك يبقى املقعد �شاغرًا.

الف�سـل ال�سابـع

ماليـة الحتـاد

املادة )19(:-   اأ-        تتكون موارد الحتاد املالية مما يلي: 

يف  النافذة  املالية  �شول  الأ ح�شب  درا�شي  ف�شل  كل  نهاية  عند  املالية  مور  الأ وت�شوى  اجلامعة،  تقدمها  �شنوية  مالية  منحة   -1

اجلامعة. 
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وفقًا  عليها  امل�شبقة  الر�شمية  اخلطية  املوافقة  بعد  الحتاد  جمل�س  يقبلها  التي  والعينية  النقدية  والتربعات  واملنح  الهبات   -2

�شول املرعية يف اجلامعة.  لالأ

ريع الن�شاطات امل�شروعة التي يقوم بها الحتاد مبا يف ذلك املعار�س العلمي��ة بعد اإيداعها يف موازنة اجلامعة.  -3

يجب اأن ل تتجاوز نفقات الحتاد املخ�ش�شات الف�شلية املقررة له يف املوازنة اخلا�شة به. ويجوز تدوير فائ�س هذه املخ�ش�شات يف اأي  ب- 

ف�شل اإىل خم�ش�شات الف�شل الذي يليه، على اأن ل يدّور فائ�س املوازنة ال�شنوية اإىل ال�شنة التي تليها.

تودع اأموال الحتاد التي تقرر له يف كل ف�شل درا�شي با�شمه يف البنك يف احلرم اجلامعي وت�شرف بقرار من الهيئة التنفيذية، ويوقع على  ج- 

اأوامر ال�شرف وال�شيكات كل من رئي�س جمل�س الحتاد اأو نائبه واأمني ال�شندوق واأمني ال�شر، ويجوز لرئي�س جمل�س الحتاد اإنفاق ما ل 

�شول يف نهاية الف�شل  يزيد عن مائة دينار ك�شلفة نفقات دائمة يحتفظ بها اأمني ال�شندوق ك�شلفة للم�شروفات النرثية ت�شدد ح�شب الأ

الدرا�شي من كل عام جامعي.

تودع املبالغ املخ�ش�شة لّلجنة التنفيذية لفرع اجلامعة يف العقبة يف اأحد البنوك التي تعتمدها اجلامعة يف مدينة العقبة ويتم ال�شرف  د- 

بقرار من اللجنة التنفيذية ويوقع على اأوامر ال�شرف وال�شيكات كل من رئي�س اللجنة التنفيذية اأو نائبه، يف حال غيابه، واأمني ال�شندوق 

ك�شلفة  ال�شندوق  اأمني  بها  يحتفظ  دائمة  نفقات  ك�شلفة  دينار  مائة  يزيد عن  ل  ما  اإنفاق  التنفيذية  اللجنة  لرئي�س  ويجوز  ال�شر  واأمني 

�شول. للم�شروفات النرثية ت�شدد ح�شب الأ

موال املن�شو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة متكافلني مت�شامنني، ول مينح اأي ع�شو منهم  ه�-   ت�شغل ذمة اأع�شاء الهيئة التنفيذية بالأ

�شول.  مور املالية وفقًا لالأ اأي وثائق جامعية اإل بعد ت�شوية الأ

مور املالية واأوجه ال�شرف اخلا�شة بالحتاد.  تتوىل وحدة التدقيق الداخلي والرقابة يف اجلامعة تدقيق الفواتري وامل�شتندات وجميع الأ و-  

الف�ش�ل الثام�ن

اأحك�ام خا�شة لفرع اجلامعة يف العقبة

ي طالب من  على الرغم مما هو من�شو�س عليه يف الفقرتني )اأ( و)ب( من املادة )6( من هذه التعليمات فاإنه يحق لأ املادة)20(:- 

طلبة فرع اجلامعة يف العقبة الرت�شح لع�شوية جمل�س الحتاد.

 املادة)21(:-  اأ- مع مراعاة ما هو من�شو�س عليه يف هذه التعليمات ينتخب الطلبة الفائزون بع�شوية جمل�س الحتاد يف فرع اجلامعة 

يف العقبة جلنة تنفيذية خا�شة تتكون من رئي�س ونائب رئي�س واأمني �شر واأمني �شندوق وروؤ�شاء اللجان الثالث املن�شو�س عليها يف الفقرة )اأ( 

من املادة )23(.  

ب-متار�س اللجنة التنفيذية املن�شو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة كافة اخت�شا�شات جمل�س الحتاد وكذلك مهام الهيئة التنفيذية 

لالحتاد املن�شو�س عليها يف هذه التعليمات، وذلك فيما يتعلق يف فرع اجلامعة يف العقبة، بحيث يتوىل رئي�س اللجنة اأو نائبه، عند غيابه، 

مهام و�شالحيات رئي�س جمل�س الحتاد، ويتوىل اأمني �شر اللجنة �شالحيات اأمني �شر جمل�س الحتاد ويتوىل اأمني ال�شندوق مهام اأمني 

�شندوق جمل�س الحتاد. 

ج- تقت�شر ع�شوية اللجنة التنفيذية املن�شو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة على الطلبة الفائزين بع�شوية جمل�س الحتاد يف فرع 

اجلامعة يف العقبة. 

الهيئة  التعليمات، ع�شوًا يف  املادة )21( من هذه  من  )اأ(  الفقرة  اأحكام  وفق  املنتخب  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  يعترب  املادة)22(:- 

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

املادة)23(:-  اأ- مع مراعاة ما هو من�شو�س عليه يف املادة )13( من هذه التعليمات ينتخب الطلبة الفائزون بع�شوية جمل�س الحتاد 

يف فرع اجلامعة يف العقبة، من اأجل ممار�شة مهامهم و�شالحياتهم، اللجان التالية: اللجنة املالية وجلنة ق�شايا الطلبة والن�شاطات الطالبية 

كادميية.  وجلنة البحث العلمي وال�شوؤون الأ

ب- تقت�شر ع�شوية اللجان املن�شو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة على الطلبة الفائزين يف فرع اجلامعة يف العقبة.

كرث.  ج- تتكون كل جلنة من ثالثة اأع�شاء على الأ

يعترب الطلبة الفائزون يف فرع اجلامعة يف العقبة اأع�شاء يف جمل�س الإحتاد. املادة)24(:- 

جتري النتخابات يف فرع اجلامعة يف العقبة يف اليوم الذي يحدده الرئي�س. املادة)25(:-  
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الف�سـل التا�سع

اأحكـام عامـة

واملجال�س  بالهيئات  املنوطة  والخت�شا�شات  الن�شاطات  مع  يتعار�س  ل  مبا  و�شالحياته  مهامه  الحتاد  جمل�س  ميار�س  املادة)26(:- 

دارات املختلفة يف اجلامعة وفقًا لقوانينها واأنظمتها وتعليماتها.  والإ

تعترب اأي جلنة م�شتقيلة با�شتقالة اأغلبية اأع�شائها ويف هذه احلالة تنتخب جلنة بديلة لها وفقًا لهذه التعليمات. املادة )27(:-  

اأي منهم  اأو �شقطت ع�شوية  ال�شندوق من من�شبه،  اأمني  اأو  ال�شر  اأمني  اأو  نائبه  اأو  ا�شتقال رئي�س جمل�س الحتاد  اإذا  املادة )28(:-  

ينتخب جمل�س الحتاد بدياًل له وذلك خالل مدة اأ�شبوعني من قبول ال�شتقالة اأو �شقوط الع�شوية. 

رى النتخابات ملجل�س احتادي  اإذا ا�شتقال ثلثا اأع�شاء جمل�س الحتاد،  فيعترب جمل�س الحتاد منحاًل، ويف هذه احلالة جتمُ املادة )29(:-  

جديد يف املوعد الذي يقرره الرئي�س.

�شراف اللجنة العليا التي ت�شكل بقرار من الرئي�س والتي تتاألف  املادة )30(:- تخ�شع النتخابات التي جترى مبوجب هذه التعليمات لإ

من:

)رئي�ش�ًا( اأحد نواب الرئي�س يحدده الرئي�س يف قرار ت�شكيل اللجنة    -1

)اأمينًا لل�شر( عمي��د �ش��وؤون الطلب��ة                         -2

)ع�شوًا( اأحد عمداء كليات فرع العقبة ي�شميه رئي�س فرع العقبة   -3

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

اأربعة من الطلبة من غري املر�شحني لع�شوية الحتاد، اأحدهم من فرع العقبة ويتم اختيارهم دوريًا من كليات اجلامعة  )اأع�ش�اء(  -5

من  بقرار  ال�شاغر  مكانه  وتعبئة  منهم  اأي  ع�شوية  اإنهاء  وميكن  اللجنة،  ت�شكيل  يتم  حاملا  عملهم  مهام  العليا  اللجنة  اأع�شاء  يت�شلم  ب( 

الرئي�س. 

لرئي�س اللجنة العليا اأن يكّلف اأيًا من العاملني يف اجلامعة مل�شاعدة اللجنة يف اأداء مهامها.  ج( 

حد اأع�شائها على اأن يكون التفوي�س خطيًا وحمددًا.  للجنة العليا اأن تفو�س بع�س �شالحياتها الواردة يف هذه التعليمات لأ د( 

ت�شرف اللجنة العليا على كافة اأمور النتخابات، مبا يف ذلك انتخاب جمل�س الحتاد والهيئة التنفيذية واللجنة التنفيذية.  ه�( 

يقوم جمل�س الحتاد والهيئات واللجان التابعة له بت�شليم املقار التي ي�شغلونها )مبا يف ذلك اأثاث وموجودات تلك املقار(  املادة )31(:-  

جراء انتخابات جمل�س الحتاد اجلديد. اإىل عمادة �شوؤون الطلبة قبل اأ�شبوعني من اليوم املحدد لإ

يب�ت جمل�س اجلامعة ف�ي احلالت التي مل ي�رد عليها ن�س يف هذه التعليمات بتن�شيب من الرئي�س.  املادة )32(:-  

تلغي ه�ذه التعليمات تعليمات جمل�س طلب�ة اجلامعة ال�شادرة عن جمل�س اجلامعة مبوجب املادة )33( من قانون اجلامعة  املادة )33(:-  

ردنية رقم )52( ل�شنة )1972( وتعديالته. الأ

ل يقل عدد ممثلي كل كلية اأو معهد عن ثالثة اأع�شاء. 

اأكادمييان  ق�شمان  فيها  اللذان  املعهد  اأو  الكلية  اأم��ا 

م�شتوى  على  اث��ن��ان  اأع�����ش��اء،  ث��الث��ة  فيمثلها  ف��ق��ط، 

�شوات  الأ اأعلى  على  احلا�شلني  من  والثالث  ق�شام  الأ

فيمثل  فيه،  اأق�شام  ل  الذي  املعهد  اأما  الق�شمني.  من 

درجة جامعية  التي متنح  املراكز  ومتّثل  واحد،  بع�شو 

بع�شو واحد. 

احتاد  تعليمات  موؤخرا  اجلامعة  جمل�س  واأ�شدر 

اأحكاما خا�شة لفرع اجلامعة  طلبة اجلامعة مت�شمنة 

يف العقبة. 

منتخبة  تنفيذية  جلنة  ت�شكيل  التعليمات  وقررت 

من اأع�شاء جمل�س احتاد طلبة فرع اجلامعة يف العقبة 

تتوىل كافة اخت�شا�شات جمل�س الحتاد وكذلك مهام 

الهيئة التنفيذية املنتخبة من جمل�س الحتاد، مبينة اأن 

رئي�س اللجنة التنفيذية املنتخب يعترب ع�شوا يف الهيئة 

التنفيذية لالحتاد. 

الطلبة  اإن  الدكتورخراب�شة  قال  ال�شدد  هذا  ويف 

ال��ف��ائ��زي��ن يف ف���رع اجل��ام��ع��ة »ي��ع��ت��ربون اأع�����ش��اء يف 

وق�شايا  املالية  للجان  وينتخبون  الحت���اد،  جمل�س 

الطلبة والن�شاطات الطالبية والبحث العلمي وال�شوؤون 

كادميية لغايات ممار�شة مهامهم و�شالحياتهم«.  الأ

ج��راء  لإ الداخلية  �ش�س  الأ التعليمات  وت�شمنت 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  عن  وال�شادرة  النتخابات 

و�شالحيات  م��ه��ام  ح���ددت  حيث  الطوي�شي،  ع���ادل 

�شراف  اللحنة العليا لالنتخابات من قبول الرت�شيح والإ

على احلمالت النتخابية وامل�شادقة على النتائج، كما 

و�شروط  وواجباتهم  املر�شحني  حقوق  �ش�س  الأ حددت 

احلملة النتخابية واإجراءات الت�شويت. 

العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ح����ددت  مت�شل  �شعيد  وع��ل��ى   

انتخاب  اإج���راءات  اجلامعة  طلبة  احت��اد  لنتخابات 

ع�شوية احتاد طلبة اجلامعة وفرعها يف العقبة للعام 

�شروط  ج���راءات  الإ وبينت   .2011/2010 اجلامعي 

وكيفية  النتخابية  الدعاية  و�شروط  الرت�شح  ومواعيد 

العرتا�س واآلية الن�شحاب. 

تتـمـــــة �س1

اال�سـتحقـــاق
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 اإجراءات انتخاب ع�ضوية

ردنية جمل�س احتاد طلبة اجلامعة الأ

للعام اجلامعي 2010 / 2011

اأوًل: �رشوط الرت�سيح:

قل لطلبة البكالوريو�س اأو )6( �شاعات معتمدة لطلبة  اأ- 1. اأن يكون طالبًا منتظمًا وم�شجاًل يف اجلامعة واأنهى بنجاح )12( �شاعة معتمدة على الأ

الدرا�شات العليا.

دنى املطلوب وهو: 2. اأن ل يقل معدله الرتاكمي عن احلد الأ

) 2 ( نقطتان للبكالوريو�س.

)2.5( نقطتان ون�شف للدبلوم.

)3( ثالث نقاط مل�شتوى الدرا�شات العليا.

3. اأن ل يكون متوقعًا تخرجه يف الف�شل الذي جتري فيه النتخابات.

4. ل تنطبق هذه ال�شروط على طلبة كليات العقبة.

ب- اأن ل تكون قد اأوقعت بحقه اأي عقوبة تاأديبية.

ثانيــــًا: يتم فتح باب الرت�شيح لع�شوية الحتاد اعتبارًا من ال�شاعة الثامنة من �شباح يوم اخلمي�س املوافق 2010/12/2 وحتى ال�شاعة اخلام�شة من 

ثنني 2010/12/6. م�شاء يوم الأ

ثالثــــًا: اإجراءات تقدمي طلب الرت�شيح: على املر�شح تعبئة منوذج الرت�شيح املعد لهذا الغر�س يف عمادة �شوؤون الطلبة والتوقيع عليه وذلك يف قاعة 

ندية الطالبية-الطابق الثاين، وتقدمي �شور �شخ�شية حديثة عدد )2(. الأ

ربعاء 2010/12/8 يف الكليات واملعاهد. رابعـــًا: تعلن اأ�شماء املر�شحني الذين انطبقت عليهم �شروط الرت�شيح يوم الأ

ـًا: يتم تقدمي طلبات العرتا�س من قبل املر�شحني الذين رف�شت طلباتهم يوم اخلمي�س 2010/12/9 من ال�شاعة الثامنة �شباحًا وحتى ال�شاعة  خام�س

اخلام�شة م�شاًء لدى اللجنة العليا لالنتخابات يف مكتب الدكتور عميد �شوؤون الطلبة للبت فيها.

�ساد�سـًا: يبداأ املر�شحون بالدعاية النتخابية ملدة خم�شة اأيام عمل اعتبارًا من 2010/12/16 لغاية 2010/12/22.

�سابعـًا: يتم اإقرار املل�شقات املتعلقة بالدعاية النتخابية من جلنة النتخابات التي ي�شكلها عميد الكلية اأو املعهد يف كل دائرة انتخابية كما مينع و�شع 

جراء النتخابات. �ش�س الداخلية لإ ماكن املن�شو�س عليها يف الأ عالنات يف الأ الإ

ثامنــــًا: عملية القرتاع �شتكون يوم اخلمي�س املوافق 2010/12/23 من ال�شاعة التا�شعة �شباحًا وحتى ال�شاعة اخلام�شة م�شاًء من اليوم نف�شه ويف 

القاعات التي حتددها جلنة الكلية اأو املعهد.

تا�سعـًا: يتم الن�شحاب من الرت�شيح لع�شوية احتاد الطلبة قبل )24( �شاعة من موعد النتخابات.

باأي وثيقة  البيانات فقط ول يعتد  ال�شارية املفعول والوا�شحة  اأ. يربز كل طالب يرغب بالت�شويت يف دائرته النتخابية بطاقته اجلامعية  عا�رشًا: 

اأخرى.

�ش�س الداخلية عند تعبئة النموذج املخ�ش�س للرت�شيح. ب. على كل طالب مر�شح احل�شول على ن�شخة من تعليمات احتاد الطلبة والأ

ردنية هناك اإجراءات خا�سة لطلبة فرع اجلامعة يف العقبة.اللجنة العليا لنتخابات احتاد طلبة اجلامعة الأ
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الحتاد  لع�شوية  الرت�شيح  باب  فتح  يتم   : اأوًل 

اعتبارًا من ال�شاعة الثامنة من �شباح يوم ال�شبت 

اخلام�شة  ال�شاعة  وحتى   ،2010/12/4 املوافق 

ثنني 2010/12/6. من م�شاء يوم الأ

ثانيًا : اإجراءات تقدمي طلب الرت�شيح:

لهذا  املعد  الرت�شيح  من��وذج  تعبئة  املر�شح  على 

�شخ�شية  �شور  وتقدمي  عليه،  والتوقيع  الغر�س 

�شتاذ  الأ مكتب  اإىل  وي�شلم   )2( ع��دد  حديثة 

الدكتور عميد كلية العلوم البحرية.

انطبقت  الذين  املر�شحني  اأ�شماء  تعلن   : ثالثًا 

ربعاء 2010/12/8  عليهم �شروط الرت�شيح يوم الأ

يف الكليات واملعاهد.

قبل  من  العرتا�س  طلبات  تقدمي  يتم   : رابعًا 

ال�شبت  يوم  طلباتهم  رف�شت  الذين  املر�شحني 

اإجراءات انتخاب ع�ضوية

جملـ�س احتـــــاد طلبـة اجلامعـــة

ردنية فـــرع العقبــة للعـــام اجلامعي 2010 / 2011  الأ

�شباحًا  الثامنة  ال�شاعة  م��ن   2010/12/11

وحتى ال�شاعة اخلام�شة م�شاًء لدى اللجنة العليا 

�شتاذ الدكتور عميد كلية  لالنتخابات يف مكتب الأ

العلوم البحرية للبت فيها.

النتخابية  بالدعاية  املر�شحون  يبداأ   : خام�سًا 

ملدة خم�شة اأيام عمل اعتبارًا من 2010/12/16 

ولغاية 2010/12/22. 

�ساد�سًا : يتم اإقرار املل�شقات املتعلقة بالدعاية 

ي�شكلها  التي  النتخابات  جلنة  من  النتخابية 

عميد الكلية اأو املعهد يف كل دائرة انتخابية كما 

ماكن املن�شو�س عليها  عالنات يف الأ مينع و�شع الإ

جراء النتخابات.  �ش�س الداخلية لإ يف الأ

ح��د  الأ ي��وم  �شتكون  الق���رتاع  عملية   : �سابعًا 

التا�شعة  ال�شاعة  من   ،2010/12/26 امل��واف��ق 

�شباحًا وحتى ال�شاعة اخلام�شة م�شاًء من اليوم 

اأو  نف�شه ويف القاعات التي حتددها جلنة الكلية 

املعهد.

لع�شوية  الرت�شيح  من  الن�شحاب  يكون   : ثامنًا 

يف  العقبة  يف  اجلامعة  فرع  لطلبة  الطلبة  احتاد 

يوم  �شباح  من  التا�شعة  ال�شاعة  اأق�شاه  موعد 

اخلمي�س املوافق 2010/12/23.

بالت�شويت  يرغب  طالب  كل  ي��ربز  اأ.   : تا�سعًا 

ال�شارية  اجلامعية  بطاقته  النتخابية  دائرته  يف 

باأي  يعتد  ول  فقط  البيانات  والوا�شحة  املفعول 

وثيقة اأخرى.

ن�شخة  على  مر�شح احل�شول  كل طالب  على  ب. 

�ش�س الداخلية عند  من تعليمات احتاد الطلبة والأ

تعبئة النموذج املخ�ش�س للرت�شيح.

اجلامعة  طلبة  احتاد  لنتخابات  العليا  اللجنة 

ردنية الأ
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اأ�سـمــــاء الطلبـــــــة املر�سـحيـن
�سالمية معهد الدرا�سات الإ

و�شفي حممود ح�شن خطاطبة

عائ�شة �شحدة مو�شى العمارين

املعهد الدويل لتعليم اللغة العربية 

للناطقني بغريها :

نور حممود مو�شى عفانة

اآلء حممد اأحمد حممد ح�شن

دلل حممد عبد الوايل الع�شاف

معهد العمل الجتماعي

اأجمد علي ر�شيد دل�شة

حمزة يو�شف رجا البدور

اأماين ح�شني حممد ال�شالمني

حممد عاكف عبد الرزاق اأبو حجر

معت�شم مهدي عبد احلميد البو�شي

فجر مد اهلل ار�شيد احليا

حممد وليد عبد احلميد اأبو هزمي

اأ�شيل حممد ها�شم احلليق

حاكم اأحمد يو�شف العدوان

�شالح �شالمة غامن الغبني

عامر اأحمد فرحان خري�شات

ر�ساد والتطوير  ثار / الإ معهد الآ

ال�سياحي: 

رامي حممد عبد اهلل الر�شدان

اأحمد حممد �شالمة املبي�شني

ثار : ثار / الآ معهد الآ

علي ماجد عبد العزيز الربيزات

ولء حممود مو�شى اآمتي

غيث حممد نا�شر الزاهري

عثمان �شبحي ارحيل ال�شبيلة

مالك عبد الكرمي علي الدبا�س

إدارة امل�سادر الرتاثية  ثار / ا معهد الآ

و�سيانتها :

مالك حممود حمدان حمارب

في�شل حممد عبد الفتاح و�شاح

كلية الدرا�سات الدولية / ف�س النزاعات 

ل يوجد مر�شحون

كلية الدرا�سات الدولية / حقوق 

ن�سانية : ن�سان والتنمية الإ الإ

ل يوجد مر�شحون

كلية الدرا�سات الدولية / الدرا�سات 

الدبلوما�سية :

ل يوجد مر�شحون

كلية الدرا�سات الدولية / الدرا�سات 

مريكية : الأ

ل يوجد مر�شحون

كلية الفنون والت�سميم / املو�سيقى :

تغلب عقاب منور عوي�س

كلية الفنون والت�سميم / الفنون 

امل�سرحية:

لوؤي حممود ح�شني ال�شوابكة

كلية الفنون والت�سميم / الفنون 

الب�سرية:

حممد يو�شف ح�شن �شبانة

حال علي حممد م�شاعدة

جري�س نائل جري�س م�شرب�س

روحي اإبراهيم خمي�س لطفي

كلية تكنولوجيا املعلومات / اأنظمة 

عمال : معلومات الأ

تامر حميد حمدان العلي

اأ�شماء رفعت ر�شاد اأبو الفيالت

اأحمد حممد اأحمد �شمرين

عماد الدين يحيى حممود حمارمة

حممد خالد خلف الهنداوي

رجاء مو�شى حمدان اقطيط

كلية تكنولوجيا املعلومات / اأنظمة 

املعلومات احلا�سوبية :

ب�شرى اأنور جمال احلمدان

رزان حمدي عبد اهلل الن�شور

اأحمد حممد مو�شى بني هاين

اأ�شرف فايز حممد يو�شف

حمزة ربحي خليل حممد

حممد خليل حممد خطاطبة

كلية تكنولوجيا املعلومات / علم 

احلا�سوب:

حممد ح�شن حممد من�شي

�شمارة علي  خلقي" خالد  "علي 
عبد اهلل اأحمد حممد الكو�شة

كامل حكمت كامل عبد الفتاح

اإ�شراء علي حممد اأ�شامة �شربي

كلية علوم التاأهيل / علوم ال�سمع 

والنطق وا�سطراباتها :

اأ�شامة مقبل يو�شف ال�شرمان

نور وائل جميل عوي�شة

طراف  كلية علوم التاأهيل / الأ

جهزة امل�ساعدة : ال�سطناعية والأ

اإبراهيم حممد اإبراهيم �شديد

يزن حمود يو�شف بزبز

كلية علوم التاأهيل / العالج الوظيفي :

�شحى عادل �شالح الع�شاف

�شادن عبد اهلل يو�شف العجارمة

طارق فتوح رزق اأبو �شليم

كلية علوم التاأهيل / العالج الطبيعي :

عالء حممد اأحمد الزيود

عي�شى اإبراهيم اأحمد عبد القادر

رميا غ�شان عبد املطلب املعايطة

اإميان حممد عبد القادر عمرو

اإ�شراء اثبيت حممود الوح�س
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داب / العلوم ال�سيا�سية : كلية الآ

فادي قا�شم م�شطفى الق�شاة

رائد اإ�شماعيل �شالح اأبو يا�شني

�شقر خالد حممد البدارين

خالد م�شطفى خالد احلرازنة

داب / علم النف�س : كلية الآ

جماهد عز الدين حممود اأبو �شليم

اأ�شيل ح�شني علي القرعان

داب / اجلغرافيا : كلية الآ

�شمية �شمري حممد حامد

حممد اأحمد عقل ال�شامل

خالد عبد الرحيم �شليمان العقيل

حممد �شلمان خليف الدهام

علي حممد خليف العبيدات

ثائر حممد عابد الغليالت

مرام خالد جميل من�شور

داب / علم الجتماع : كلية الآ

ه�شام نبيل اأديب بني عمرو

ثائر علي عبد احلميد الهروط

�شياء �شليمان عبد اله الروا�شدة

اأي�شر هاين عبد الكرمي بزبز

داب / التاريخ : كلية الآ

رامي عبد الهادي حممد اللبابدة

مالك �شاري عبد النبي الربيزات

�شلطان فايز عويد الفايز

داب / الفل�سفة : كلية الآ

فادي حممد طالب امل�شامرة

داب / اللغة العربية واآدابها : كلية الآ

اأحمد حممود حممد الك�شيح

عالء اأحمد �شليم ال�شواعري

عمر حممود عمر عطيات

اأن�س اأحمد عمر �شر�شك

عبد ال�شالم جمال عبد ال�شالم من�شور

�شفيان حممد ارحيل ال�شبايلة

حممد يا�شر علي امل�شاعفة

خالد حممد �شلمان الرو�شان

حممد مذهان را�شد الرغيان

عمال / القت�ساد : كلية الأ

اأحمد عبد النا�شر توفيق اخل�شاونة

يزن عاطف اأحمد النوباين

دارة العامة : عمال / الإ كلية الأ

ق�شي حممد فالح اخلراب�شة

اأحمد تركي �شليمان بن طريف

اأحمد �شعيد يعقوب اخلراب�شة

دارية : عمال / نظم املعلومات الإ كلية الأ

حممد و�شاح حممود احلمود

هاليت جمال حممد كرمي

اأحمد حممد ح�شن احلو�شية

يا�شر زياد حممد فخري

جمد وليد اأحمد الرحاحلة

حمزة وليد عبد الكرمي الدبعي

عمال / الت�سويق : كلية الأ

اأحمد فهد اأحمد اأبو عزام

يزن ح�شن علي البري

عودة �شليم عودة قموه

اأحمد ح�شان بدري خري

طارق مهند اأ�شعد الغالييني

حممود نايف حممود العب�شي

عمال / التمويل : كلية الأ

عبد القادر ماهر عبد القادر بركات

يو�شف باكري حممود باكري

علي نبيل ح�شني اأبو طاعة

ها�شم نبيل عبد اهلل العجرمي

اأحمد فهيم ن�شر اجلوهري

حممد علي ح�شن عنرب

غالب نا�شر غالب �شمرين

عبد اهلل عماد زعل الرما�شنة

�شهب حممد نبيل عبد احلميد الأ

فار�س "حممد اأمني" فوؤاد عنبتاوي

جودت غازي اإبراهيم خور�شيد

عمال / املحا�سبة : كلية الأ

با�شل �شليم بديع نا�شر

مازن اإ�شماعيل عبد الفتاح الب�شتنجي

عدي اإبراهيم نهار العواملة

معت�شم حممد �شامل الدبعي

عمر م�شهور مبارك املحي�شن

ثائر فواز اليا�س فرحات

اأحمد عبد احلميد اأحمد الرحامنة

عمر ح�شني عبد احلليم الن�شور

وجدي حممود �شامل الدبعي

اأحمد �شبحي اأحمد زيد الكيالين

قي�س عاطف �شليمان البخيت

حممود اأ�شامة حممود اأبو زيد

يو�شف بهيج حممد اخل�شاونة

عمال  : إدارة الأ عمال / ا كلية الأ

اإبراهيم حممد فوزي جرار

معتز عبد اللطيف عبد الكرمي الوريكات

اأحمد عدنان حممد اللوزي

اأن�س اأحمد عبد احلافظ م�شمار

طالل عايد ك�شاب ال�شخانبة

مهند ماجد حممود اأحمد

عزام حممد حممود ا�شليم

ماجد �شالح عودة ال�شوابكة

جنبية / اللغويات : كلية اللغات الأ

م�شعب عامر اأحمد اأبو هزمي

ملى �شالح ار�شيد العقيلي

�سيوية: جنبية / اللغات الآ كلية اللغات الأ

اأ�شامة عبد ربه حممد الزواهرة

رناوؤوط هبة "حممد علي" م�شطفى الأ

اإ�شراء فوزي حممود ح�شن
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وروبية: جنبية / اللغات الأ كلية اللغات الأ

ال�شعيد جميل  فل�شطني" اأحمد  "منار 
مالك عبد اهلل "حممد يا�شني" ال�شمايلة

في�شل عبد ال�شالم �شعد العبادي

غاندي حممد اأحمد النعانعة

اأنور فاهد مفلح الزيود

معتز اأحمد عقلة العايد

جنبية / اللغة الفرن�سية  كلية اللغات الأ

واآدابها :

هبة �شعيد �شليمان �شليمان

�شالم عبد الرزاق �شالح ال�شافعي

دلل ناف�ع عل�ي عب�ده

معتز حممد �شالمة ال�شعود

جنبية اللغة الجنليزية  كلية اللغات الأ

واآدابها :

هبة عبد الرحمن حممد عتوم

ولء عادل اأحمد املفارجة

يو�شف نوري م�شلم اأبو قاعود

�سنان : كلية طب الأ

ب�شار حممد خليل العدينات

يزن يو�شف عبد الرحيم امل�شري

اأحمد عادل ح�شني جرب

اأحمد عبد احلفيظ اأحمد الربيزات

عبري نعيم اإ�شماعيل امل�شري

اإينا�س حممد فخري �شلطان

كلية ال�سيدلة / دكتور ال�سيدلة :

اأحمد عمر حممد اخلطيب

رعد �شليمان عي�شى احل�شبان

بالل �شكري زايد

اإميان عمر حم�شن امل�شري

با�شل عبد اهلل حممد القنا�س

حممد �شامل حممود الهوادي

�شارة اأحمد حممد اأبو ياغي

اأحمد عاطف نعيم اأبو �شنينة

عالء الدين علي حممد م�شطفى

حممد حمودة اأحمد حمودة

كلية ال�سيدلة / ال�سيدلة :

اأحمد يحيى حممد حمدان

دانية عدنان حميي الدين طويلة

عبد اهلل حممود اأمني عبد الرحمن

حممد حممود ن�شر داود

مالك جمال حممود ح�شن

رمي �شوقي عزت قا�شم

حممود حممد يعقوب اأبو الرو�س

�شل�شبيل حممد عبد الرحمن القزقي

اأحمد حممد ار�شيد اخلوالدة

�شنان عثمان جميل عليان

اإيهاب عبد الهادي �شوكت احلاج

فريد عماد العب�شي

�شروق عمر جودت خ�شر

كلية الرتبية الريا�سية :

خالد حممد عبد الهادي ال�شالمات

طارق زياد اأحمد احل�شامي

عاطف اأحمد �شعد العدوان

عمر عبد الفتاح علي اأبو رمان

حممد زياد اأحمد النعمان

اأحمد عبد الروؤوف اأحمد عطيات

حممد ر�شول ما�شي كايد زيو

خليل حممد خليل باكري

كلية احلقوق / القانون :

عبد اهلل اأمين جميل م�شمار

عبد الرحمن عبد اللطيف �شليمان عربيات

حممد اأحمد �شليمان احلجاحجة

حممد رجا حممد احلديدي

عمار يا�شني حممد الن�شور

حممد ب�شري حممد عربيات

�شالح يو�شف �شالح الداود

مالك �شعيد حمدان الزينات

�شايف خليف مبارك ال�شخانبة

�شلطان عمر عرقوب الدغمي

براء فايز راجي ال�شورة

منري علي عبد القادر اللواما

حممود عبد الرحمن �شالح العدوان

اأن�س عبد اهلل اأحمد الزعبي

حممود خالد حممد الفواعري

عبد اهلل غازي منور الزبن

وائل جمال حممود اقطي�س

اأ�شامة عامر اإبراهيم امل�شري

عبد اهلل اأ�شامة فايز مطر

عبد الرحمن عارف خ�شر عطية

حممود خالد ال�شعار

كلية الهند�سة / هند�سة امليكاترونك�س :

مالك با�شم فايز اجلعربي

با�شل كمال حممود ال�شبع

عبد اهلل هيثم حممود �شالح

بهاء زياد عبد القادر نا�شر

يو�شف حممد عودة عودة

كلية الهند�سة / هند�سة احلا�سوب :

الكيالين" "زيد  اإبراهيم  اهلل  جماهد" عبد  "حممد 
ثامر جميل عواد اخلاليلة

ها�شم عدي عزت العزيزي

حممد حممود رم�شان ال�شعيدي

جماهد ف�شل عطا اأبو �شكر

حممد مازن فايز حجاز

همام عايد كامل ال�شما�س

اأن�س و�شفي حممود عثمان

خالد عاطف حممد اجلراح

كلية الهند�سة / الهند�سة ال�سناعية :

�شيف ما�شي مو�شى ال�شبلي

ن�شيبة جميل عبد الكرمي اجلالودي

حنني عدنان اأحمد اأبو عودة

دانة نبيل عامر عامر

�شامر ح�شني حممد اأيوب

حممد جمال علي العدوان

اأ�شامة نا�شر حممود ال�شخ�شري

اأحمد ح�شني را�شد عرفات

�شعيد ن�شال "حممد �شعيد" م�شية

اأ�شامة معني حممود اأبو علي
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كلية الهند�سة / الهند�سة الكيميائية :

فريوز نبيل خالد حمدان

هبة "حممد فايز" �شامل الب�شط

عمر حممد عبد احلميد هندومة

ح�شني علي حممد عبد القادر

كلية الهند�سة / الهند�سة امليكانيكية :

اآدم حممد عبد اهلل �شبيب

عبد اللطيف عزام فوزي حجازي

عالء ب�شام مفلح بريك

اأحمد حممد خليل عقل

يو�شف طالل �شليمان �شلمان

اأحمد نعيم خليل ح�شني

عمرو من�شور حممد من�شور

كلية الهند�سة / الهند�سة الكهربائية :

ي�شار علي فريد خليف

معاذ �شكيب عبد اللطيف عودة اهلل

عمرو "حممد عايد" "حممد فهد" اجلمل

حممد فهد غالب ال�شبلي

حكمت ماهر حكمت الوين

عدي هاين خريي �شالح

اأمين عبد ال�شالم اأحمد عطا اهلل

عمر جالل حممود اجلبايل

كلية الهند�سة / هند�سة العمارة :

هاين نافع اأمني احل�شن

اأحمد حممود اأحمد عو�س

راما جميل ثلجي النمري

زيد عو�س م�شطفى وهبة

م�شعب �شليمان اإبراهيم اأبو �شليح

غيث حممد اأحمد ال�شويكي

عبد الغني اأحمد �شعيد حمودة العجو

كلية الهند�سة / الهند�سة املدنية :

عمر موفق عبد احلميد لبيب

رائد �شربي عبد اهلل ح�شني

مو�شى اأحمد حممد اأبو ياغي

اأحمد حممد ح�شن العواملة

اإ�شالم اأحمد علي الد�شوقي

اأن�س حممد منر عليان

فار�س خالد عبد الرحمن الدبا�س

حممود حممد عبد الرحمن مربوك

حممد ه�شام حممود العالول

�شامل غالب نواف الق�شاة

مو�شى عبد الكرمي مو�شى اأبو �شالح

حممد با�شم اأمني �شنقرط

عبد اهلل اأنور عبد الكرمي اخلاليلة

كلية العلوم الرتبوية / علم املكتبات 

واملعلومات :

حمزة �شالمة خلف القعايدة

طارق وليد حممد احل�شن

ر�ساد  كلية العلوم الرتبوية / الإ

والرتبية اخلا�سة :

علي حممد �شالمة الرواحنة

�شهيب نادر اأحمد جرادات

بالل عبد العزيز حممد العجالني

ب�شرى اإ�شماعيل اإبراهيم علو

ردينة يا�شني عي�شى الب�شيتي

فهد بن ب�شيو بن �شاهود الظفريي

علي بركات فالح املنا�شري

�شامي خالد مو�شى الكايد

اإبراهيم خلف �شبيب الن�شريات

عمر عبد اهلل عي�شى اخلوالدة

جالل "حممد كمال" اأحمد الفريحات

حممد ها�شم حممد الفريحات

عبد اهلل عودة طوية الدوخي

عمران عبد اهلل عبد الفتاح اأبو كريفة

كلية العلوم الرتبوية / املناهج 

والتدري�س:

ولء علي عبد الرحيم �شالح

حممد ح�شني حممد تايه

اأحمد خريو عبد الرحيم زبون

هايل عقيل عبد احلافظ العقيل

مو�شى ح�شن �شليمان العجارمة

فواز علي عقلة الق�شاة

كلية التمري�س / التمري�س  :

رانية عودة فالح "طاف�س احلنايفة" الدعجة

�شذى متيم حممود اأبو هدبة

مناء اأكرم حممود ال�شوطري 

هبة �شليمان اإبراهيم دلدوم

عبد اهلل يحيى زكريا املنا�شرة

مي حممد اإبراهيم خليل

رحمة اأحمد �شليمان الكعابنة

طارق جميل عبد احلميد ال�شخانبة

اأحمد خليل مر�شد املنا�شري

عمر �شامل اأحمد عجلوين

غيث حممد خري في�شل العزام

عبد اهلل عدنان عبد احلفيظ عمارة

رامي يو�شف اأحمد م�شطفى

عامر ح�شني من�شور كري�شان

وائل اأحمد عي�شى عريدي

نا�شر اإبراهيم نا�شر حممود

هديل قتبة نا�شر غامن

را�سي واملياه والبيئة : كلية الزراعة / الأ

اأن�س عبد الرزاق اأحمد عطيات

اأحمد فايز حممد يا�شني

كلية الزراعة / الب�ستنة واملحا�سيل :

اأحمد حممد اأحمد العربيات

حممد حممود حممد املغاريز

�شفيق غ�شان �شفيق اأبو جنم

اآلء ماهر علي العا�شي

كلية الزراعة / الوقاية النباتية :

عمر هيثم ر�شرا�س النا�شر

خر�س خالد وليد توفيق الأ

ح�شني اإبراهيم ح�شني اأبو حامدة

كلية الزراعة / القت�ساد الزراعي 

ر�ساد: والإ

مالك حممد عبد القادر الب�شر

حممد ن�شال حممد عمور

اأحمد فوزان حممد الفالح

يحيى ن�شر عبد احلافظ ال�شامخ
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كلية الزراعة / التغذية والت�سنيع 

الغذائي:

م�شلم معت�شم ماأمون ديرانية

�شماح عمر حممد خري فطاير

ح�شني ع�شام ح�شني ال�شنابرة

معاذ طارق ح�شني النعيمات

نتاج احليواين  : كلية الزراعة / الإ

حممود عثمان عمر �شهوان

عبد الرحمن اإبراهيم يو�شف جابر

كلية الطب:

عبد الرحمن جمدي "حممد �شالح" عتيلي

عرج عثمان حممد عثمان الأ

بالل عارف حمدان اأبو هزمي

ليث ح�شن حممد الطو�س

حممد "نور الدين" قا�شم عالونة

اأحمد عبد اللطيف عبد احلليم اأبو خديجة

املعتز باهلل �شليمان علي غنيمات

حممد علي حممد احللبي

فوزي فوؤاد فوزي اأبو الرو�س

مارتن مالك �شاكر قاقي�س

زيدون غ�شان قا�شم اخلري�شات

فرحان ح�شني فرحان الكوز

براء ناجي حمدي الزغول

بيان غازي ربحي اخل�شور

موؤمن هاين خليل العبا�شي

�شمري عوين حممد ال�شويكي

عمر مفرح دخيل اهلل الطراونة

حممد عبد احلميد عبد اهلل احلياري 

همام حممد علي الريالت

�شالح حممد �شالح رمان

الرباء عماد جواد ال�شرقاوي

�سالمية : كلية ال�سريعة / امل�سارف الإ

فاطمة اأجمد �شحدة الدرابيع

كلية ال�سريعة / الفقه واأ�سوله :

رنيم م�شهور حممود الزبن

حممد عبد الرحيم جمعة قنديل

اآية يا�شني جمعة �شارة

عهود علي اإبراهيم امل�شري

كلية ال�سريعة / اأ�سول الدين :

غدير جواد حممود احلمد

بالل اأحمد علي العواملة

اأ�شامة حممد حامت �شعبان املحت�شب

اأحالم عبد الرحيم علي الدروبي

دانية وليد عبد القادر اعمر

نور ه�شام اأمني م�شلح

ولء يا�شني ها�شم اإ�شماعيل

حمزة عبد اهلل حممد اأحمد

كلية العلوم / اجليولوجيا البيئية 

والتطبيقية:

اآلء حممود حممد البا�شا

اإينا�س اإبراهيم عبد اهلل عرعراوي

لينا را�شي حممود الفطافطة

حممد خملد عبد الكرمي العفي�شات

حممد عمر فالح ال�شعايدة

كلية العلوم / العلوم احلياتية :

اإ�شراء ح�شن ح�شني دروي�س

اأ�شماء جمعة حممد ال�شالح

�شذى داود حممد جامو�س

ر�شوان حامد عمر كلوب

حنني طالل حممد ال�شمريي

مالك وليد نا�شر امل�شلح

اآمنة �شالح ح�شن خليل

كلية العلوم / الكيمياء :

حمزة جمال عبد الرحيم احل�شنات 

عز الدين نعمان جمعة احلرباوي

�شوزان مو�شى اأحمد عطا اهلل

اإيثار اإبراهيم حممد يو�شف

حمزة خالد عطا اأبو �شوك

اإبراهيم حممد �شاهر الغبي�س

حمزة اأجمد �شحادة حمزة

فاطمة اأحمد اإبراهيم �شالمة

كلية العلوم / الفيزياء :

اأ�شماء �شلمان عودة اأبو �شعيليك

اأحمد خالد اإ�شماعيل يون�س

اأ�شيل حممد فرج الدب�س

اآلء خالد كامل نايفة

كلية العلوم / الريا�سيات :

ربى رزق جميل خ�شر

اآية جرب حممد ر�شر�س

فار�س غ�شان فار�س حمودة

اآلء في�شل حممد طبيلة

عنان خالد عبد الكرمي يو�شف
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ـــــة- حت��وز ان��ت��خ��اب��ات احت���اد طلبة  اجلــامــعـــ

حملي  اإع��الم��ي  اهتمام  على  ردن��ي��ة  الأ اجلامعة 

الوترية   مرتفع   يكون  اأن  ال��ع��ادة  ج��رت  وعربي 

خالل يوم القرتاع. 

يوم  ردن��ي��ة  الأ طلبة  ينتخب  اأن  املقرر  وم��ن 

اخلمي�س املوافق 12/23 جمل�شهم يف حني ينتخب 

املوافق  ح���د  الأ ي��وم  العقبة  ف��رع  اجلامعة  طلبة 

ال�شاد�س والع�شرين من ذات ال�شهر ممثليهم يف 

املجل�س. 

ع���الم  ويف ه���ذا ال�����ش��دد اأع����دت دائ����رة الإ

اإعالميا  برناجما  العامة يف اجلامعة  والعالقات 

�شامال من خالل منظومة اإعالمية متكاملة تتمثل 

ون�شرة  اللكرتونية  اجلامعة  اأخ��ب��ار  ب�شحيفة 

ذاعة والن�شرة امل�شورة على  اجلامعة الدورية والإ

موقع اجلامعة اللكرتوين. 

اإن اجلامعة  الدائرة كمال فريج  وقال مدير 

اإدارة  مبنى  يف  اإع��الم��ي  م��رك��ز  اإق��ام��ة  ب�شدد 

اجلامعة لت�شهيل مهمة ممثلي ال�شحافة املحلية 

اأج��ه��زة  �شيحتوي  امل��رك��ز  اأن  مبينا  وال��ع��رب��ي��ة، 

عملية جمع  لت�شهيل  بالنرتنت  مربوطة  كمبيوتر 

لل�شور  ع��ر���س   و�شا�شة  والت�شفح  املعلومات 

مـــــــــــركـــــــــــز

اإعــــــــــامــــــــــي

لــــتــــ�ــــســــهــــيــــل

ــــــــة ــــــــم ــــــــه م

ال�سحفييــــن ملتابعة 

انـــــتـــــخـــــابـــــات

احتــاد الطـلـبـــــــة

الفوتوغرافية من يوم النتخابات و�شا�شة اأخرى 

لعر�س املقابالت ال�شحفية يف بث حي ومبا�شر . 

قاعدة  �شتوفر  العالم  دائرة  اأن  فريج  وبني 

كتيب  اإىل  ���ش��اف��ة  ب��الإ لل�شحفيني  م��ع��ل��وم��ات 

خا�س بتعليمات احتاد طلبة اجلامعة واإجراءات 

النتخابات واأ�شماء املر�شحني واأرقام هواتفهم. 

ويف ذات ال�شياق بني فريج  اأن الدائرة �شت�شدر 

مت�شمنة  �شبوعية  الأ ن�شرتها  من  خا�شًا  ع��ددًا  

الطوي�شي  ع��ادل  الدكتور  اجلامعة  لرئي�س  كلمة 

احتاد طلبة  وتعليمات  املر�شحني  الطلبة  واأ�شماء 

اجلامعة واإجراءات انتخاب ع�شوية جمل�س طلبة 

انتخاب  اإجراءات  اإىل  �شافة  بالإ اجلامعة  احتاد 

ع�شوية جملي احتاد الطلبة يف فرع اجلامعة يف 

العقبة،  كما اأن اجلامعة �شتخ�ش�س بث اإذاعتها 

لتغطية حية  املفتوح«  �شتوديو  »الأ النتخابات  يوم 

مر�شح  كل  �شتمنح  كما  لالنتخابات  ومبا�شرة 

واأ�شاف  النتخابي.   برناجمه  لعر�س  دقيقتني 

الع��الم  ب��دائ��رة  اخل��ا���س  التلفزيوين  البث  اأن 

لتغطية  ح��ا���ش��را  �شيكون  ال��ع��ام��ة  وال��ع��الق��ات 

هناك  و�شتكون  الدميقراطي  العر�س  جمريات 

ن�شانية  الإ الكليات  يف  موزعتان  ت�شوير  كامريتا 

واأخرى يف الكليات العلمية.

�شحافيون يوؤدون عملهم من املركز الإعالمي الذي خ�ش�شته اجلامعة لتغطية انتخابات العام املا�شي       )اأر�شيفية(
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النتخابات يف عيونهم

وحتديدًا   ،2011/2010 اجلامعة  طلبة  احتاد  انتخابات  مبنا�شبة  اجلامعة  يف  والطالبات  الطلبة  اآراء  اجلامعة  �شحيفة  تر�شد  اجلامعــــــة- 

ل�شوؤالهم حول راأيهم يف العملية النتخابية كو�شيلة للم�شاركة يف �شنع القرار وم�شامني ال�شعارات النتخابية وموا�شفات املر�شح اأو املر�شحة يف 

املجل�س القادم.

ال�شم:  منار عبد اجلليل

الكلية: كلية العلوم الرتبوية

عمر ال�شم: نان�شي الأ

جنبية الكلية: كلية اللغات الأ

الق�شم: اجنليزي تطبيقي

ال�شم:  اأن�س عبد اللطيف ال�شريف

الكلية: ال�شيدلة

الق�شم: دكتور �شيدلة

ال�شم: طارق عماد ربيع

الكلية: العلوم

الق�شم: الكيمياء

عطاء  لإ ت�شعى  النتخابات  اأن  "اأظن 
وممار�شة  النتخابي،  حقه  الطالب 

وتوعيتهم  الطلبة  تثقيف  واإىل  والدميقراطية،  احل��ري��ة 

بلد  يف  اأننا  على  دليل  وهذا  والنتخاب،  امل�شاركة  باأهمية 

يفوز  واأن  نزيهة،  النتخابات  تكون  اأن  واأتطلع  دميقراطي، 

فيها من ي�شتحقون الفوز".

ن  لأ النتخابي،  حقي  “�شاأمار�س 
ملن  يمُعطى  اأن  ويجب  اأمانة  ال�شوت 

 )...(. عن�شري  اأو  ع�شائري  اأ�شا�س  على  ل  ي�شتحقه، 

ا انتخابات نزيهة،  لو كل طالب  �شوَّت ملن يقنعه ل�شمنَّ

وجمل�شا ممثال ".

" اإن احلمالت النتخابية تنمي جو 
النتخابية،  العملية  على  اإيجابا  ينعك�س  ما  التناف�س، 

وهذا ي�شمن اأن من يتعب ويبذل اجلهد ويروج ملبدئه ينل 

ما ي�شتحقه، وياأخذ موقعه الذي ي�شتحق".

اأعجبتي )اأن ت�شعل �شمعة خري من  " من ال�شعارات التي 
ما  ق��در  الكرثة  يهمه  ل  الناخب  ن  لأ ال��ظ��الم(  تلعن  اأن 

تهمه الفكرة".

ال�شم:  فيصل جويحان

الكلية: إدارة األعمال

الق�شم: احملاسبة

ال�شم: منذر زوانة

الكلية: الهند�شة

الق�شم: الهند�شة ال�شناعية

اأن تكون النتخابات مل�شلحة  " اآمل 
الطالب ولي�س على اأ�شا�س الع�شائرية".

اإىل  �شاأخل�س  النتخابات  هذه  "من 
خربة و�شاأرى م�شتقبال َمْن ِمَن املر�شحني �شيويف مبا وعد 

به".

اأجرى اللقاءات وفاء عو�س


