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    تعليمات اتحاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
 لجامعات األردنيةالمؤقت لقانون ال من( 72) المادةصادره عن مجلس الجامعة بمقتضى 

 إقرارهاويعمل بها اعتبارا من تاريخ  م وتعديالته 700لسنة ( 27)رقم 
 

على غير  مباشرة إذا دلت قرينة أخرى داللة يكون للمصطلحات التالية معانيها الموضحة إال ( : )المادة 

 :ذلك 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلوم جامعةيشكل في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية اتحاد يسمى إتحاد طلبة  ( :7)المادة 
 0والتكنولوجيا األردنية يمثل طلبتها ومقره الحرم الجامعي                 

 :أهداف اإلتحاد  ( :3)المادة
العربية و األردنية المشاركة في بناء الشخصية الطالبية المتكاملة الواعية للمصلحة الوطنية( أ

يجابي بين الجس  الطالبي واألقسام اال ، وتوفير التفاعلواإلسالميةضمن إطار الثقافة العربية 

هيئة تدريس وموظفين وإدارة الجامعة ودع   أعضاءوالكليات والعاملين في الجامعة من 

  0المسيرة األكاديمية والنهوض بها 
 .التنسيق مع الهيئات الطالبية المنتخبة في الجامعات األردنية( ب
والعالمية  واإلسالمية ة والمؤسسات العربيةتوثيق العالقات مع االتحادات والمنظمات الطالبي( ج

 ةوأنظمة وقوانين الجامع بما يحقق أهداف االتحاد وال يتعارض مع تعليمات
 .مع إدارة الجامعة االهتمام بقضايا الطلبة ومتابعتها والعمل على حل مشكالته  بالتعاون( د
 .والنهوض بها ورفع كفاءتها والطالبيةدع  النشاطات الثقافية والعلمية واالجتماعية والرياضية ( ه
واإلقليمية  الطائفية العمل على وحدة الصف وتوثيق عرى الوحدة الوطنية ونبذ النعرات( و

 .والعنصرية
 .العمل على توفير الجو الديمقراطي للحوار واحترام الرأي اآلخر(  ز                  

األردن  ازدهار ومنعةوالمجتمع المحلي ومؤسساته الرسمية بما يكفل رقي  التفاعل البناء مع( ح

 .الحبيب
 مناصرة القضية الفلسطينية والعمل على دع  صمود الشعب الفلسطيني( ط
  واإلسالميةمناصرة قضايا األمة العربية ( ي

 فصل التخرج باستثناء" يعتبر كل طالب مسجل للحد األدنى من الساعات المعتمدة    (:2)المادة 
 .لنيل درجة علمية في الجامعة عضوا عامال في االتحاد" والفصل الدراسي الصيفي       

كافة مع  االتحاد  يحق للعضو العامل الترشيح والتصويت واالنتخاب والمشاركة في نشاطات  ( :5)المادة 

 .(8)مراعاة ما ورد في المادة 
 لأو الفصالتخرج  في االتحاد في حالة االنتقال من الجامعة أو تزول عضوية العضو العامل     ( :6)المادة 

  0أو في حالة الوفاة 
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 المملكة األردنية الهاشمية : المملكة
 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية : الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة : ادةالعم
 الجامعي الحرم  ومقره  إتحاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية :  تحاداال

 جميع األعضاء العاملين في االتحاد  : الهيئة العامة
 من الهيئة العامة مجموعة األعضاء المنتخبين التحاد الجامعة : اتحاد الطلبة مجلس

 مجلس الطلبة الهيئة التنفيذية التي تدير شؤون االتحاد وينتخبها : اإلدارية ةالهيئ
 من بين أعضائه 

 األردنيةهي تعليمات اتحاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا  : التعليمات

 %( 00)ما زاد عن  : األغلبية المطلقة
 مجلس اتحاد الطلبة : المجلس
 كل طالب على مقعد الدراسة : عضو عامل
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 في حالة مخالفة عميد شؤون الطلبة إلىيحق للهيئة اإلدارية تقدي  شكوى بحق أي طالب     ( :2)المادة
 .سمعة االتحاد التخاذ اإلجراء المناسب إلىاالتحاد أو ارتكابه ما يسيء  تلتعليماالطالب 

 ندراسييفصلين  لكل عضو عامل في االتحاد حق ترشيح نفسه لالنتخابات شريطة مضي   ( :8)المادة 

لطلبة البكالوريوس،  على األقل فصلين دراسيين على تخرجه الجامعة و بقاءعلى قبوله في 

ولطلبة الدراسات العليا مضي فصل دراسي على قبوله في الجامعة وبقاء فصل دراسي على 

 :تتحقق فيه الشروط التالية  نعلى أ تخرجه،
.لطلبة الدراسات العليا (3.0) لطلبة البكالوريوس و (7.0)عن  التراكميأن ال يقل معدله ( أ

 
  

ويكون االنتظام في الجامعة بتسجيل )أن يكون طالب الترشيح منتظما في دراسته في الجامعة ( ب

 0( الصيفيالدراسي والفصل  جفصل التخرالطالب للحد األدنى من الساعات المعتمدة باستثناء 
 .أول في السنة التي تسبق الترشيح إنذارال تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية من درجة  أن( ج
 .ثاني فما فوق إنذارال تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية من درجة  أن( د

  ( :9)المادة 
الدراسي الثاني من كل عام   من الفصل  الخامس األسبوعمجلس في التت  عملية االقتراع النتخاب ( أ

 وتعلن لجنة االنتخابات العليا عن ذلك 
في حال تعذر إجراء االنتخابات في وقتها المحدد ألي ظرف ترى الجامعة أنه يحول دون إجرائها ( ب

طلبة حتى زوال ذلك الظرف وانتخاب مجلس  اأداء مهامهفي  اإلداريةمجلس والهيئة اليستمر 

 .جديد
 ( 7)ولمدة  المجلسيغلق المقر الرئيسي لإلتحاد والمقار الفرعية طيلة فترة اإلعداد النتخابات ( ج

يوما من الموعد الذي تحدده اللجنة العليا لالنتخابات وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة بين جميع طلبة 

 .الجامعة

دراسية فقط أيام  ثالثةباب الترشيح قبل موعد االنتخابات بأسبوعين على األقل ولمدة  يت  فتح (:0 )المادة 

 .العمادة إلىوتقدم طلبات الترشيح 
يحق للناخب اإلدالء بصوته في دائرته االنتخابية فقط ولمرة واحدة في االنتخاب الواحد وال   ( :  )المادة 

 .يجوز التوكيل في االنتخاب
  ( :7 )المادة 

 .يحق للمرشح أن ينسحب من الترشيح كتابة قبل موعد االنتخابات بيومين دراسيين على األقل( أ
 .تعلن أسماء المرشحين في اليوم التالي النتهاء فترة االنسحاب( ب
 .أيام دراسية من موعد االنتخابات ثالثةتبدأ الدعاية قبل ( ج

 :مجلس على النحو التالي ال انتخاباتتت   ( :3 )المادة 
تعتبر كل كلية من كليات الجامعة دائرة انتخابية واحدة،  ينتخب الطلبة الدارسون فيها ممثليه  في ( أ

مجلس على أساس االنتخاب التمثيلي لكل قس  فيها بالنسبة وقاعدة التقريب المحددتين،  ضمانا ال

شحين عن ذلك بمعنى أن ينتخب الطلبة في كل قس  ممثليه  من بين المر: للعدالة وحسن التمثيل

 .القس  وفي صندوق محدد
طالبا  (000)مجلس ويقرب كل ما يساوي الطالب في القس  ممثال واحدا في  (1000)يعطى كل ( ب

 .آخرما يزيد عن ذلك بعضو  أو
الكلية من بينه  رئيسا للجنة الكلية بالتصويت والحاصل على  أقسامينتخب الفائزون في جميع ( ج

 .أعلى األصوات هو الرئيس
 .لكل قس  أو كلية عضو واحد األدنىالحد ( د
باالقتراع السري المباشر في الدائرة االنتخابية ليوم واحد  داخل الحرم الجامعي تجري االنتخابات( ه

 3.بانتهاء الدوام الرسميعلى أن تبدأ عملية االقتراع الساعة الثامنة صباحا وتنتهي 

 :االنتخابات بلجنة عليا يرأسها عميد شؤون الطلبة تشكل منتناط إدارة عملية  ( :2 )المادة 
 .ويشترط عدم ترشيحه  في االنتخابات اإلداريةثالثة ممثلين عن االتحاد تعينه  الهيئة ( أ

اللجنة  وتتخذ قرارات ثالثة ممثلين عن عمادة شؤون الطلبة في الجامعة من بينه  رئيس اللجنة( ب

 .يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا   األصواتفي حال تساوي بموافقة األغلبية المطلقة،  و
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 :مهام لجنة االنتخابات العليا  ( :5 )المادة 
تشكيل لجان فرعية لالنتخابات واالقتراع لكل دائرة انتخابية حيث تتكون اللجنة من ممثل من عمادة ( أ

الطلبة يُعين من وأحد أعضاء الهيئة التدريسية من تلك الدائرة االنتخابية وممثل عن   شؤون الطلبة،

 .،  ويكون عضو الهيئة التدريسية مقررا لهذه اللجنةقبل العميد
 .تتعلق بالعملية االنتخابية أخرىمراكز االقتراع لكل دائرة انتخابية أو أية أمور  اعتماد( ب

لجنة االنتخابات العليا للتواجد  إلىمندوبيه  األصليين واالحتياط  أسماءيحق للمرشحين تقدي   ( :6 )المادة 

 .في مركز اقتراع اللجنة الفرعية لدائرته  االنتخابية
تقوم اللجنة الفرعية للدائرة االنتخابية بتحرير محضر االقتراع ويوقعه أعضاؤها بالنسبة :  (2 )المادة 

إشكال في ذلك المركز  ا لمجريات عملية االقتراع وفي حال حدوثالمطلقة، وتتضمن ملخص

في أثناء عملية االقتراع أو فرز األصوات يت  حل ذلك اإلشكال بقرار من اللجنة الفرعية 

التي تحدد الفائز  األصواتمن مرشح في  أكثربأغلبية أعضائها المطلقة وفي حالة تساوي 

 .القرعة األخير للدائرة االنتخابية تجرى بينه 
لقققرئيس لجنقققة   الطعقققن فقققي نتقققائا االنتخابقققات فقققي دائرتقققه االنتخابيقققةيحقققق ألي مرشقققح تققققدي   :(8 )المادة

من تاريخ انتخاب الهيئقة اإلداريقة الجديقدة  ثالثة أيام دراسيةاالنتخابات العليا في مدة ال تتجاوز 

  نهائيقا ملزمقا وغيقر قابقل اويكقون قرارهق ويبقت فيهقا  بقالتحقيق الكامقل فقي الطعقن وتقوم اللجنة

 .للطعن مرة أخرى 
 :التاليةيمارس االتحاد مهامه تحقيقا ألهدافه من خالل الهيئات  (:9 )المادة

 مجلس ال( أ 
 اإلداريةالهيئة ( ب
 لجان الدوائر االنتخابية( ج
 لجان النشاط (  د

 : (70)المادة
 0هيئات االتحاد  سلطة لالتحاد وتعتبر قراراته ملزمة لكل مجلس هو أعلىال (أ   

عاما واحدا وتجري بعدها انتخابات جديدة مع مراعاة فترة  المجلستكون مدة عضوية ( ب

 .يوما التي تجري فيها إغالق المقار (71)
 ( : 7)المادة 

الجديد  مجلسللالسابقة أو نائبه وفي حال غيابهما أكبر األعضاء سنا  اإلداريةيدعو رئيس الهيئة ( أ   

تاريخ انتخابه، وتعقد أولى جلساته برئاسة  لالنعقاد خالل خمسة أيام دراسية على األكثر من

ويلتزم بتطبيق القوانين . الحاضرين سنا النتخاب الهيئة اإلدارية لالتحاد األعضاءاكبر 

بات أعضاء المجلس ويبت رئيس اللجنة العليا لالنتخابات في والتعليمات الخاصة بانتخا

 .الحاالت التي ل  يرد بها نص
السياسة العامة  يتخذ المجلس القرارات والتوصيات ضمن إطار أهداف وتعليمات االتحاد ورس ( ب  

 .له
أو عن  هاومحاسبتها، وله الحق في حجب الثقة عن اإلداريةيتولى المجلس مراقبة أداء الهيئة  (ج  

أي من أعضائها وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين على أن ال يقل عدد الحاجبين 

 0للثقة عن األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس 
 .مناقشة التقارير المالية واإلدارية للهيئة اإلدارية وإقرارها( د  
 .رهامناقشة خطط العمل للهيئة اإلدارية للمرحلة القادمة وإقرا( ه  

 ( :77)المادة 
اجتماع في نهاية مدته وإجتماع  مجلس اجتماعا عاديا في بداية كل فصل، ويكون لهاليجتمع  ( أ

وذلك خالل شهر من إنتخاب  اإلداريةلمناقشة موازنة االتحاد والخطة المقدمتين من الهيئة 

 .اإلداريةالهيئة 
في الحاالت و شريطة إعالم عمادة شؤون الطلبة يجوز دعوة المجلس إلى اجتماع إستثنائي  ( ب

 :التالية 
 .بدعوة من الهيئة اإلدارية. 1
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الطلب وفي  أسباببطلب خطي مقدم من ثلث أعضاء المجلس على األقل موضحا فيه . 7

 .من تقدي  الطلب أسبوعهذه الحالة يجب على الهيئة اإلدارية دعوة المجلس لالنعقاد خالل 
مجلس قبل ثالثة أيام دراسية أثناء الدراسة وخمسة أيام الالهيئة اإلدارية عن اجتماع  تعلن ( ج

أثناء العطل الرسمية على األقل من موعد انعقاده ومكانه ويت  الحصول على نسخ جدول 

 .من أمين سر االتحاد األعمال
 عند غيابهما و اتحاد الطلبة رئيس االتحاد، وعند غيابه، نائبهرئيس مجلس اليترأس اجتماع  ( د

 .يترأسه أكبر أعضاء الهيئة اإلدارية الحاضرين سنا
وأحد أعضاء الهيئة  أعضائهمجلس قانونيا بحضور األغلبية المطلقة من اليعتبر اجتماع  ( ه

وفي حالة عدم اكتمال النصاب بعد ثلث ساعة من موعده المحدد يحدد  األقلعلى  اإلدارية

إلجتماع القادم ومكانه، خالل مدة ال تتجاوز أسبوعا رئيس االتحاد أو من ينوب عنه موعد ا

 .وال تقل عن يومين، ويعتبر االجتماع المؤجل قانونيا مهما بلغ عدد الحضور
متفرقة عن  في حالة غياب ثالث مرات متتالية، أو ست مرات مجلساليفصل عضو  ( و

 .المجلس دون عذر يقبله مجلس الطلبة اجتماعات
س ألي سبب كان يحل مكانه من يليه في ترتيب األصوات مجلالإذا خال منصب عضو في  ( ز

من غير أعضاء المجلس في آخر انتخابات وإذا تعذر ذلك يبقى المقعد  ةفي دائرته االنتخابي

شاغرا، وإذا قل أعضاء المجلس عن النصف يحل المجلس ويت  إجراء انتخابات جديدة 

 .مباشرة
 .اتحاد الطلبةمجلس  أعضاءيت  انتخاب رئيس االتحاد من قبل  ( ح
المطلقة من  في حالة عدم حصول المرشحين لمنصب رئيس االتحاد على األغلبية  ( ط

الحاضرين،  تجري جولة ثانية من االنتخابات بين المرشحين اللذين  األعضاء أصوات

حصال على أعلى األصوات ويعتبر الفائز منهما من حصل على أعلى األصوات في الجولة 

وإذا ل  تحس  النتيجة تجرى القرعة بينه  عقب انتهاء الجولة الثانية وينطبق ذلك على  ،الثانية

 .المرشحين لعضوية الهيئة اإلدارية

 :مجلس قراراته اليتخذ (  ي
بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين على أن ال يقل ذلك عن األغلبية المطلقة ألعضاء  .1

 إلى األقلمجلس على الالمجلس وأن يكون ذلك بناء على طلب خطي مقدم من ثلث أعضاء 
سر االتحاد، وعلى أن يعقد جلسة خاصة لذلك يعلن عنها قبل أسبوع على األقل من  أمين

 -:تاريخها في حاالت 

i-  مجلسلاحل. 
ii-  0أو البت في التظل   ،مجلسالفصل عضو 

iii-  0حجب الثقة عن الهيئة اإلدارية أو أحد أعضائها 
iv-  مجلسالقبول الطعون في عضوية أحد أعضاء. 

 .باألغلبية المطلقة من الحاضرين في باقي القرارات07

مجلس، وتتكون من الهي السلطة التي تدير شؤون االتحاد وتنفذ قرارات  اإلداريةالهيئة  ( :73)المادة 

مجلس من بين أعضائه لمدة سنة واحدة باالقتراع السري المباشر في الأعضاء ينتخبه   سبعة

 .يجري فيها إغالق المقار يوما التي( 71)أول اجتماع له مع مراعاة فترة 
 : (72)المادة 

 في الهيئة اإلدارية  آخرينمجلس رئيسا لإلتحاد ث  ينتخب ستة أعضاء الينتخب ( أ
في أول  من بينه  نائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق اإلداريةينتخب أعضاء الهيئة ( ب

 .اجتماع للهيئة اإلدارية
 :يشترط في رئيس اإلتحاد ما يلي ( ج

 .أن يكون أردني الجنسية .1

 ( 8) ترشيح الواردة في المادةأن يكون مستوفيا لشروط ال .7
 أقصاهالهيئة اإلدارية القس  التالي أمام رئيس الجامعة في موعد  وأعضاءيؤدي رئيس االتحاد ( د

أقس  باهلل العظي  أن أكون مخلصا للملك والوطن )أسبوع واحد من انتخاب الهيئة اإلدارية 

 .(تها وعلى تعليمات االتحادوالجامعة، وأن أحافظ على قوانين الجامعة وأنظمتها وتعليما
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الجديدة  اإلداريةالهيئة  أداءيوما من موعد االنتخابات ولحين ( 71)تجمد نشاطات االتحاد قبل ( ه

 .للقس 

 :مهام وصالحيات الهيئة اإلدارية ( :75)المادة 
القرارات الالزمة للقيام بالفعاليات والنشاطات التي  واتخاذمجلس التنفيذ السياسات العامة وقرارات ( أ

 .تحقق أهداف اإلتحاد
 .تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتنظي  أعمالها( ب
 .العتمادهلمجلس لوضع مشروع موازنة االتحاد ورفعه ( ج
 .ومراقبة أعمالها االنتخابيةعلى اللجان المنتخبة للدوائر  اإلشراف( د
مجلس لمناقشتها الج  أهداف االتحاد بشكل براما ونشاطات وعرضها على وضع خطة عمل تتر( ه

 .وإقرارها
 .أعضاء الهيئة اإلدارية استقالةقبول ( و
 .على اجتماعات الهيئة العامة اإلشراف( ز
 .عمادة شؤون الطلبةبقضايا الطلبة ومتابعتها والعمل على حل مشكالته  بالتعاون مع  االهتمام( ح
 .سللمجلتقدي  التقارير المالية واإلدارية عن نشاطات اإلتحاد  وأعماله ( ط
 .في الحاالت العادية واالستثنائية لالجتماعمجلس الدعوة ( ي
 .اإلتحاد أو غيره  من هيئاته والتقارير المقدمة من أعضاء االقتراحاتالنظر في ( ك

 :عضويته فيها في الحاالت التالية  اإلداريةيفقد عضو الهيئة  ( :76)المادة 
 .الخطية االستقالة( أ

 .مجلسالفقدان عضوية ( ب
دون  متفرقة اجتماعاتمتتالية من اجتماعات الهيئة اإلدارية أو ستة  اجتماعاتغيابه عن ثالثة ( ج

 .اإلداريةعذر مقبول لدى الهيئة 
تثناء شرط بقاء فصلين دراسيين باس( 8) فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة( د

 (.أ/8)، وباستثناء المادة على تخرجه
 .الوفاة( ه

اإلدارية  في حالة فقدان احد أعضاء الهيئة اإلدارية عضويته في الهيئة اإلدارية تدعو الهيئة ( :72)المادة 

من تاريخ  أسابيعمجلس النتخاب بديل عنه على أن يت  هذا االنتخاب في مدة أقصاها أربعة ال

 .فقدان العضوية
قانونيا عند إبالغ أعضائها خطيا بموعد االجتماعات وجدول  اإلداريةالهيئة  اجتماعيعتبر  ( :78)المادة 

أعماله قبل ثالثة أيام على األقل وبحضور أربعة أعضاء على األقل وتجتمع مرتين في 

 .دة شؤون الطلبةوتبلغ عما خالف ذلك إلىالشهر على األقل إال إذا دعت الحاجة 
بموافقة األغلبية المطلقة من الحاضرين باجتماع قانوني داخل  اإلداريةتتخذ قرارات الهيئة  ( :79)المادة 

 .الحرم الجامعي وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
رية ويحضر يعين عميد شؤون الطلبة أحد العاملين مندوبا عن عمادته في الهيئة اإلدا ( :30)المادة 

 التصويت  الهيئة اإلدارية ويشارك في المناقشات دون أن يكون له حق اجتماعاتالمندوب 
 :على النحو التالي اإلداريةتكون مهام وصالحيات أعضاء الهيئة  ( : 3)المادة 

 : الرئيس ( أ
 0 اإلداريةالمجلس والهيئة  اجتماعاتعقد  إلىالدعوة . 1
 0سمجلالو اإلداريةالهيئة  اجتماعاتترؤس . 7
 .اإلدارية التوقيع على األوراق والوثائق التي تصدر بها قرارات الهيئة. 3
 .التوقيع على أوامر الصرف لتغطية النفقات بعد إقرارها من الهيئة اإلدارية. 4
وأمام المؤسسات الرسمية داخل المملكة وأمام  تمثيل اإلتحاد أمام الجهات المسؤولة في الجامعة،. 0

 .وفق التعليمات النافذة المنظمات الطالبية المناظرة

 : نائب الرئيس( ب
 0القيام بمهام الرئيس في أثناء غيابه أو بتوكيل الرئيس له بشكل رسمي01

 .سندها له رئيس االتحاد بشكل رسميالقيام بالمهام التي ي07
 : أمين السر ( ج
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 اجتماعاتهامجلس والتوقيع على محاضر ال واجتماعاتالهيئة  اجتماعاتاإلعالن عن  01

 .وإعداد جداول أعمالها
 .متابعة تنفيذ قرارات الهيئة اإلدارية 07
 .االتحاد وحفظ وثائقه ومستنداته وأوراقه كافة وختمه باس المراسالت التي ترد  استالم 03

 : أمين الصندوق( د   
جميع المبالغ الواردة بموجب إيصاالت مختومة بخت  اإلتحاد وإيداعها بحساب  استالم 01

 .االتحاد
الرئيس عميد شؤون الطلبة و وبتوقيع كل من اإلداريةصرف النفقات بموجب قرارات الهيئة  07

 .وأمين الصندوق
 .الهيئة اإلدارية إلىتقدي  تقرير مالي شهري 03
  .اإلتحاد مالية في مقراإلحتفاظ بالدفاتر والمستندات ال04
 .مجلسالإعداد التقرير المالي لتقديمه إلى 00

 كما يحق لهاأية مهمة محددة ألي من أعضائها  توكيل أو تفويضللهيئة اإلدارية صالحية  ( :37)المادة 
 .، شريطة تقدي  األسباب والمبررات لعمادة شؤون الطلبةمحاسبة أي عضو من أعضائها

 ( :33)المادة 
 (أ   

لجنة منها من جميع األعضاء المنتخبين في  مجلس لجان الدوائر االنتخابية وتتألف كلالتنبثق من 01

 وال يقل عدد أعضاء أي لجنة من هذه اللجان عن ثالثة، االنتخابيةذلك المجلس،  من تلك الدائرة 
الذين  وفي حال نقص العدد عن ثالثة تستكمل اللجنة أعضاءها الثالثة من غير أعضاء المجلس

 .ترتيب األصوات التي حصلوا عليها في تلك االنتخابات ترشحوا لالنتخابات حسب
 .أعضائهمجلس لجانه الدائمة من بين اليشكل . 7
 .بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة للهيئة اإلدارية تشكيل لجان مؤقتة ذات أهداف محددة. 3
وخطة عمل  واإليرادات كل لجنة تقريرا شهريا مفصال يتضمن نشاطاتها والمصروفات تقدم( ب

 .اإلداريةللشهر التالي ويناقش ذلك في أقرب اجتماع للهيئة 
 .تلتزم اللجان بسياسة اإلتحاد والمهام الموكلة إليها( ج
لى أي نشاط أو عند ترفع كل لجنة توصياتها للهيئة اإلدارية ويشترط موافقة الهيئة اإلدارية ع( د

 .صرف أية مبالغ مالية قبل إجراء النشاط
داخل الجامعة قبل موعده  اإلعالنعنه في أماكن  اإلعالنأي لجنة قانونيا،  شريطة  اجتماعيعتبر ( ه

وأن يحضر االجتماع األغلبية المطلقة من أعضاء اللجنة وإذا ل  يكتمل  األقلبيومين على 

 .رالحضوويكون قانونيا بعد ذلك مهما بلغ عدد  األقليؤجل االجتماع لمدة يومين على  النصاب،
 .تتخذ القرارات في اللجنة باألغلبية المطلقة وإذا تساوت األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا( و
كذلك صالحية حل  اإلدارية صالحية حل أي لجنة يشكلها أو فصل أي عضو منها وللهيئة مجلسلل( ز

 اجتماعالمطلقة من الحاضرين في  باألغلبيةلجنة تشكلها أو فصل أي عضو منها ويقرر ذلك أي 

 .العامة المجلس أو الهيئة

 :تسقط عضوية أي عضو في المجلس أو في الهيئات أو اللجان التابعة له في األحوال التالية ( :32)المادة 
 .االستقالة الخطية( أ

 .أثناء فترة العضويةاالنتقال من كلية إلى أخرى ( ب
متفرقة  اجتماعاتالغياب عن حضور جلسات المجلس أو اللجنة ثالثة اجتماعات متتالية أو ستة ( ج

 .دون عذر مقبول
باستثناء شرط بقاء فصلين دراسيين ( 8)فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة( د

 (.أ8)، وباستثناء المادة على تخرجه
 .جناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة اببارتكإدانته ( ه
 .الوفاة( و

 :تتكون موارد االتحاد المالية من ( :35)المادة 
مسجل لكل من  دينار عن كل طالبنصف مساهمة مالية سنوية تقدمها الجامعة لإلتحاد بمعدل ( أ

 .الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني
 والمنح التي توافق عليها الهيئة اإلدارية ومجلس العمداء  الهبات والتبرعات( ب
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 .أية موارد أخرى توافق عليها الهيئة اإلدارية ومجلس العمداء( ج
 .ريع النشاطات التي يقوم بها االتحاد بموافقة عميد شؤون الطلبة( د

 .جار يت  إيداع جميع أموال االتحاد في مصرف داخل الحرم الجامعي بحساب ( :36)المادة 
 

للهيئة اإلدارية أن تقرر صرف مبلغ ال يزيد عن مائة دينار يحتفظ به أمين الصندوق لغايات ( أ ( :32)المادة 

 .المصاريف النثرية والطارئة وتسدد حسب األصول قبل الحصول على سلفة ثانية
ها رئيس لجنة خمسة عشر دينارا يحتفظ ب( 10)للهيئة اإلدارية أن تقرر صرف مبلغ ال يزيد على  (ب  

حسب األصول قبل الحصول على سلفة  دالدائرة االنتخابية لغايات المصاريف النثرية والطارئة وتسد

 .ثانية

يت  تدقيق الفواتير والمستندات المالية الخاصة باالتحاد من قبل دائرة الرقابة الداخلية في  ( :38)المادة 

 .الجامعة بعد اعتمادها من عميد شؤون الطلبة
الهيئة اإلدارية ويناقش في  إلىيقدم أمين الصندوق تقريرا شهريا عن الوضع المالي لإلتحاد  ( :39)المادة 

 .الطلبة لمجلس وترسل نسخة منه لعميد شؤونلأقرب اجتماع 
 ( :20)المادة 

انتخابها لمجلس لمناقشته خالل شهر من لتعد الهيئة اإلدارية مشروع الموازنة المالية لالتحاد وتقدمها ( أ

وتقدمها لعميد شؤون الطلبة التخاذ اإلجراءات الالزمة وفق النظام المالي للجامعة حيث يقوم برفع 

 1/6المشروع لرئيس الجامعة ليحيله بدوره لمجلس العمداء لمناقشته واعتماده ويت  الصرف بمعدل 
  .ازنةمن المو 1/17من الموازنة ما عدا أخر شهرين من الدورة فيت  الصرف بمعدل 

 .تكون السنة المالية لإلتحاد هي السنة المالية للجامعة( ب

على و .المجلس بحسب النظام المالي المعمول به في الجامعةيت  صرف األموال من موازنة ( ج

 :النحو التالي
 .اإلدارية وبموافقة عميد شؤون الطلبة على القراربقرار من الهيئة . 1
صندوقها عند صرف أي  من عميد شؤون الطلبة ورئيس الهيئة اإلدارية وأمين بتوقيع. 7

 .مبلغ من موازنة اتحاد الطلبة
ال يجوز تجزئة أي مبلغ لغايات الصرف ويجب أن تحدد كلفة النشاط مسبقا قبل البدء . 3

دينارا بموجب شيك وال تدفع  00للنشاط وتنفيذه وتدفع الفواتير التي تزيد عن  باإلعداد

 .أمين الصندوق نقدا   باس من السلفة المصروفة 
تراعي الجهات المخولة بالصرف أن ال تزيد مخصصات المطبوعات مهما كان حجمها . 4

 .من موازنة االتحاد% 70عن 
 0إرفاق نسخة من النشرة أو المطبوعة أو النشاط مع الفاتورة المصروفة. 0
د النظام المالي ونظام اللوازم واألشغال والتعليمات التنفيذية لنظام يطبق على االتحا. 6

 .اللوازم واألشغال المعمول بها في الجامعة

  ( : 2)المادة 
يدور الفائض المالي لإلتحاد لصالح ميزانية االتحاد في الدورات المقبلة وعلى الهيئة ( أ 

 .أن تسدد كافة المستحقات المالية على االتحاد قبل انتهاء مدتها اإلدارية
يجب أن ال تتجاوز نفقات االتحاد المخصصات المقررة في  الموازنة والجامعة غير ( ب

 .مسؤولة عن تسديد المبالغ التي تزيد على المخصصات للمجلس
ت  تسويتها حسب تشغل ذمة أعضاء الهيئة اإلدارية باألموال التي صرفت له  ول  ي( ج

 .األصول وال يمنح أي منه  أي وثائق جامعية إال بعد تسوية األمور المالية
 .ال يتعاطى االتحاد األعمال التجارية داخل الجامعة أو خارجها( ه

مجلس حل نفسه بموافقة ثلثي أعضائه على األقل وفي هذه الحالة يدعو مجلس ليجوز ل  ( :27)المادة 

 .هاستثنائية خالل شهر واحد من تاريخ قرار المجلس حل نفس انتخاباتالعمداء إلجراء 
 األقليوما على  71الهيئة العامة في نهاية كل دورة وقبلالجتماع  اإلداريةتدعو الهيئة  ( :23)المادة 

من موعد االنتخابات لمناقشة التقرير المالي واإلداري،  على أن يعلن االتحاد هذا 

 عالنات داخل الحرم الجامعي ويرسل نسخة منه لعميد شؤونالتقرير على لوحات اإل
 .الطلبة قبل أسبوع من موعد االجتماع
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تعتبر الهيئة اإلدارية أو اللجان الفرعية مستقيلة باستقالة األغلبية المطلقة ألعضائها  ( :22)المادة 

 .المنتخبين
المطلقة للحضور وفي حالة تساوي األصوات  باألغلبيةتتخذ القرارات والتوصيات  ( :25)المادة 

 (.الفقرة ي 77مع مراعاة ما ورد في المادة )يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا 
 

قراراتهما إلى عميد شؤون الطلبة وتكون هذه القرارات  والمجلستبلغ الهيئة اإلدارية  ( :26)المادة 

عميد شؤون الطلبة  إذا رأى ، إالتبليغهادراسية من  أيام خمسةموافقا عليها حكما بعد 

أنها مخالفة لقانون الجامعة أو أنظمتها أو تعليماتها، كما يتولى العميد اإلشراف على 

 .تنفيذ جميع نشاطات االتحاد
المدى الذي ال تتعارض فيه الممارسة مع االختصاصات  إلىيمارس اإلتحاد اختصاصاته  (أ ( :22)المادة 

أنظمتها وتعليماتها،  وفي حال و وفقا لقوانينها المختلفة في الجامعة، واإلداراتالمنوطة بالمجالس 

ظام تأديب نعليه  /طبق عليهيلذلك ولتعليمات االتحاد ف اإلداريةمجلس أو الهيئة المخالفة أعضاء 

 الطلبة المعمول به في الجامعة
ؤون الطلبة في ال يجوز لالتحاد التعامل مع أي جهة خارج الجامعة إال من خالل عميد ش( ب  

 .، وال يحق لالتحاد االتصال أو التنسيق أو الترتيب قبل اخذ الموافقةالجامعة

يدعو  .مجلس بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وفي هذه الحالةاليحل  ( :28)المادة 

 .مجلسالاستثنائية خالل شهر واحد من تاريخ قرار حل  انتخاباتمجلس الجامعة إلجراء 
 .يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي ل  يرد نص فيها في هذه التعليمات ( :29)المادة 
رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعميد شؤون الطلبة مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه  ( :50)المادة 

 .التعليمات
ول بها في الجامعة والصادرة تلغي هذه التعليمات تعليمات الجمعيات العلمية الطالبية المعم ( : 5)المادة 

  .م1282لسنة ( 72)بموجب قانون الجامعة األردنية رق  
النشاطات والمحاضرات بعمادة شؤون الطلبة، وتت  إقامة تناط عملية إرشاد الطلبة المستجدين  ( :57)المادة 

والرحالت والمخيمات وإصدار ت المختلفة والمعارض والمسابقات والندوات واالحتفاال

 .النشرات بإشراف عمادة شؤون الطلبة
تكون اللجان الفرعية لالتحاد بجانب المقر الرئيسي وال يحق لالتحاد المطالبة بفتح لجان   (:53)المادة 

 .للدوائر االنتخابية في الكليات
ترشيح تصدر اللجنة العليا لالنتخابات التعليمات الخاصة بالدعاية االنتخابية ويحق لها سحب (: 52)المادة 

 .أي طالب يقوم بمخالفة التعليمات
 


