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  التعريفات: الفصل األول
  

  .ااعتباراً من تاریخ إقرارھ اویعمل به، "بة جامعة عمان األهلیةمجلس طل" بتعلیمات"هذه التعلیمات سمى ت  ):1( المادة
  

المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل  حیثما وردت في هذه التعلیمات التالیة والعبارات یكون للكلمات  ):2( المادة
  :على خالف ذلكالقرینة 

  

  جامعة عمان األهلیة  :  الجامعة
  رئیس جامعة عمان األهلیة :  الرئیس
  عمادة شؤون الطلبة  :  العمادة
  عمید شؤون الطلبة :  العمید

  طلبةالمجلس  :  المجلس
  رئیس مجلس الطلبة المنتخب من الهیئة العامة :  رئیس المجلس
  جلین بالجامعة لنیل درجة علمیةجمیع الطلبة المنتظمین المس :  الهیئة العامة

  الهیئة المنتخبة من المجلس إلدارة شؤونه :  الهیئة اإلداریة
  كل قسم أكادیمي یمنح درجة علمیة  :  الدائرة االنتخابیة

  من األصوات% 50ما زاد عن  :  األغلبیة
  النظر عن عددها ضالعدد األعلى من األصوات بغ :  النسبیة األغلبیة

  

 األهداف :الفصل الثاني
  

  :آلتیةیهدف المجلس إلى تحقیق الغایات ا  ):3( المادة
 .تعمیق االنتماء للجامعة والوطن واألمة  - أ

 .تعزیز روح الدیمقراطیة واحترام تعدد اآلراء لدى الطلبة  -  ب

  .اإلسهام في صقل شخصیة الطالب المسؤولة المستقلة  -ج
  .والتطوعي العمل على رفع الوعي لدى الطلبة لمفهوم العمل الجماعي  -د
  .تبني قضایا الطلبة بدقة وأمانة ومتابعتها  -هـ
  .الالمنهجیة دعم النشاطات الطالبیة   -و
  .الجامعة داخلالطلبة وبحثها مع الجهات المختصة  اإلسهام في حل مشكالت  -ز
  .وتعلیماتها تهاأنظمب التقیدو المحافظة على سمعة الجامعة   -ح

  

  طلبةال مجلستعليمات 
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  ية المجلسشروط الترشيح لعضو :الفصل الثالث
  

  :أتيالمجلس ورئیسه ما یلعضویة  المرشحیشترط في   ):4( المادة
  .أن یكون طالبًا منتظمًا في الجامعة  - أ

  .)فأكثر إنذار أول(أن ال یكون قد وقعت بحقه عقوبة تأدیبیة   -  ب
  .ي عن جیدكمن ال یقل معدله التراأو  بنجاح على األقل ساعة معتمدة) 33(أن یكون قد أتم دراسة   -ج
  .ساعة دراسیة معتمدة كحد أدنى) 33(یبقى على تخرجه  نأ  -د
 .أن یكون طالب الدراسات العلیا قد مضى على تسجیله فصل دراسي واحد على األقل  -هـ

  

  .یشكل المجلس من مجموعة الطلبة المنتخبین في كل دائرة انتخابیة  ):5( المادة
  

  .هیئة العامةالتصویت في االنتخابات حق لكل عضو في ال  -أ  ):6( المادة
تتم انتخابات المجلس خالل الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي ویحدد موعد االنتخابات   -ب

  . بقرار من الرئیس بناء على تنسیب من العمید
  .تُجرى االنتخابات لعضویة المجلس في یوم دراسي واحد فقط  -ج
  .ینتخب المجلس لمدة سنة واحدة  -د

  

  ت وتعليماتهااالنتخابا: الفصل الرابع
  

  :یشكلها الرئیس وتتكون من )اللجنة العلیا لالنتخابات(تناط عملیة االنتخابات للجنة علیا تسمى   -أ  ):7( المادة
  .)رئیساً (العمید   -1

 .ثالثة من أعضاء الهیئة التدریسیة یختارهم الرئیس  -2

  .العمیدالعمادة ینسبهما اثنان من   -3
العمید في االنتخابات األولى وتنسـبهم الهیئـة اإلداریـة هم نسبثالثة ممثلین عن الطلبة ی  -4

  .إلى رئیس اللجنة في االنتخابات الالحقة على أن ال یكونوا من المرشحین لتلك الدورة
  

  :مهام اللجنة العلیا لالنتخابات  ):8( المادة
  .استالم طلبات الترشیح لعضویة المجلس ورئاسته خالل المواعید المحددة لهذه الغایة  - أ

تشـكیل لجـان فرعیـة لالنتخابـات فــي كـل دائـرة انتخابیـة وتتكـون اللجنــة الفرعیـة مـن ممثـل مــن   -  ب
وعضو هیئة تدریس ینسبه العمید المختص من الدائرة نفسها وواحد من الطلبة ویكون  عمادةال

 .عضو هیئة التدریس رئیسًا لهذه اللجنة

  .هیز مستلزمات العملیة االنتخابیةتحدید مراكز االقتراع والفرز لكل دائرة انتخابیة وتج  -ج
  .البت في األمور الطارئة التي لم یرد فیها نص والمتعلقة بالعملیة االنتخابیة  -د
ـوت معهـا رئـیس   -هـ ّ تتخذ اللجنـة قراراتهـا باألغلبیـة، وعنـد تسـاوي األصـوات تـرجح الجهـة التـي ص

  .اللجنة
  .ها النصابتمدید مدة االنتخابات في الدوائر التي لم یكتمل فی  -و
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  :مهام اللجنة الفرعیة المنبثقة عن لجنة االنتخابات العلیا  ):9( المادة

  .اعتماد أسماء مندوبي المرشحین األصلیین واالحتیاط لكل دائرة انتخابیة  - أ
  .ختم أوراق االقتراع والتوقیع علیها من رئیس اللجنة  -  ب
ذا تعذر ذلـك یحـال  البت في اإلشكاالت التي تعرقل سیر عملیة االقتراع والفرز في  - ج ٕ ذلك المركز وا

 .األمر إلى اللجنة العلیا لالنتخابات
  

أیـام وتقـدم طلبـات  ثالثـةیتم فتح باب الترشیح بقرار من رئیس اللجنة العلیا لالنتخابـات ولمـدة   -أ  ):10( المادة
  .ددةفي األماكن والمواعید المح) 4( الترشیح ممن تتوافر فیهم شروط الترشیح الواردة في المادة

یعلن رئیس اللجنة العلیا لالنتخابات أسماء المرشحین خالل ثالثة أیام دراسیة من تاریخ انتهاء   -ب
  .فترة الترشیح ممن انطبقت علیهم شروط العضویة والرئاسة

  .دراسیة ثالثة أیام ماء المرشحین على أن ال تتجاوزتبدأ الدعایة االنتخابیة فور إعالن أس  -ج
  

رشح الذي یرید االنسحاب تقدیم كتاب انسحاب خطي للجنة العلیا لالنتخابات قبل موعـد االنتخابـات للم  ):11( المادة
  .بیوم واحد على األقل

  

 القـائم للمجلـس، إذا تعذر إجراء االنتخابات في وقتها المحدد نتیجـة ظـروف اضـطراریة یقـدرها الـرئیس  ):12( المادة
وفـي حـال . ف علـى أن ال تزیـد المـدة عـن شـهر واحـدو لـك ا ظـر تستمرار في أداء مهامه حتى زوال اال

  .استمرار تلك الظروف عن المدة المقررة یحل المجلس تلقائیا
  

عـدم وجـود أقسـام فـي الكلیـة تعـد الكلیـة دائـرة وفـي حـال  ،دائـرة انتخابیـة واحـدةأكـادیمي یعتبر كل قسم   -أ  ):13( المادة
  .انتخابیة واحدة

  .عن ورقة انتخاب أعضاء المجلس منفصلةة العامة بورقة انتخاب ینتخب رئیس المجلس من الهیئ  -ب
نتخب أعضاء المجلس من الهیئة العامة في كل دائرة انتخابیة بحیث تكون نسـبة التمثیـل مقعـدًا واحـدًا   -ج یُ

أمـا . علـى أن ال یزیـد عـن عضـوین لكـل دائـرة انتخابیـة) 50وفق قاعدة التقریـب إلـى (لكل مائتي طالب 
نتخابیة الصغیرة التي یقل عدد الهیئة العامة فیها عن مائتي طالب فیحدد لها مقعد واحد مهما الدوائر اال 

  .بلغ عدد الناخبین
یحـدد رئـیس اللجنـة العلیـا لالنتخابـات أعـداد الطلبـة المســجلین الـذین یحـق لهـم االنتخـاب فـي كـل دائــرة   -د

  .رة القبول والتسجیلویعلن عدد ممثلیهم بموجب القوائم الرسمیة التي ترد من دائ
ویشــترط العتمادهــا أن یشــارك فیهــا األغلبیــة مــن مجمــوع  ،تُجــرى االنتخابــات بــاالقتراع الســري المباشــر  -هـ

الطلبــة الــذین یحــق لهــم االنتخــاب فــي تلــك الــدائرة وفــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب فــي أي دائــرة تمــدد 
  .انونیة مهما بلغ عدد المقترعینوتعد عملیة االنتخاب بعد ذلك ق، االنتخابات لمدة ساعتین

  

وال یجــوز التوكیـل فـي االنتخـاب ولــه ، للناخـب اإلدالء بصـوته فـي دائرتـه االنتخابیــة فقـط ولمـرة واحـدة  ):14( المادة
باإلضــافة إلــى حقــه فــي  ،دائرتــه االنتخابیــة لعضــویة المجلــسانتخــاب مرشــح واحــد فقــط مــن مرشــحي 
  .ن لهذا المنصب على مستوى الجامعةانتخاب رئیسًا للمجلس من بین المرشحی
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ــة أو غیــر موقعــة مــن   -أ  ):15( المادة ــت غیــر مختومــة بخــتم اللجنــة الفرعی ــراع باطلــة إذا كان تعــد أوراق االقت
  .رئیسها

% 5حد مراكز االقتراع بنسبة تزید عن أفي عدد أوراق االقتراع داخل  صانو نقأإذا حصل زیادة   -ب
ً راع یعـد االقتـ، من عدد المقترعین لغـى ُ فـي المركـز المـذكور وتعـاد انتخاباتـه خـالل أسـبوع مـن  م

إذا كان الفرق فـي عـدد األصـوات بـین المرشـح الفـائز األخیـر والـذي  ، إالتاریخ االنتخاب األول
  .ففي هذه الحالة تعد االنتخابات قانونیة وال تعاد، یلیه اكبر من نسبة الزیادة أو النقصان

مـام الحضـور الختیـار أقرـعة  ىأو أكثر من المرشحین تجـر ین اثنین ب األصواتفي حال تساوي   -ج
  . المرشح الفائز

  

مـع بیـان األسـباب  اللجنـة العلیـا إلـىج االنتخابـات لكل مرشح الحق في تقدیم طعن خطـي بنتـائ  -أ    ):16( المادة
لطعـن علـى أن یسـدد مقـدم ا، خالل مدة ال تتجاوز أسـبوعًا مـن تـاریخ ظهـور نتـائج االنتخابـات

  .كرسوم غیر مستردة تحول إلى میزانیة المجلس خمسین دینارا
قراراها یكون  و  وبعدها تصدر قرارها بهذا الخصوص ،تقوم اللجنة العلیا بدراسة الطعون المقدمة  -ب

  .قطعیاً 
  
  

  اجتماعات المجلس وصالحياته: الفصل الخامس
  

الصــندوق الســر وأمــین وأمــین  بــهاألول برئاســة رئیســه النتخــاب نائ یعقــد المجلــس اجتماعــه  -أ  ):17( المادة
وتكـون قراراتـه باألغلبیـة النسـبیة ، وأعضاء الهیئـة اإلداریـة للمجلـس بـاالقتراع السـري المباشـر

ــي األعضــاء،  ــة ثلث ــس ویشــترط فــي االجتمــاع األول حضــور أغلبی ــك خــالل العضــاء المجل وذل
ابـــات علـــى أن یحـــدد بعـــد ذلـــك أوقـــات اجتماعاتـــه أســـبوعین مـــن تـــاریخ إعـــالن نتـــائج االنتخ

  .ومواعیدها
  .تكون اجتماعات المجلس علنیة  -ب
ذ اقتضـت ذلـك إ وبموافقـة العمیـد یجوز عقـد جلسـات سـریة للمجلـس بموافقـة أغلبیـة األعضـاء  -ج

  .طبیعة الموضوعات المطروحة
  .أعضائهأغلبیة  هاجتماع المجلس قانونیًا إذا حضر یكون   -د
  .رارات المجلس بأغلبیة أصوات أعضائه الحاضرینتصدر ق  -هـ

  

  :صالحیات المجلس  ):18( المادة
  .قرارهإ  إعداد خطة عمله ومناقشتها و  -1
قرارهما عدادإ -2 ٕ  .التقریرین اإلداري والمالي وا

  .إلى الرئیسبدوره یرفعها  ورفعها إلى العمید الذي ة  هموازن عدادإ -3
اإلداریة واقتراح الحلـول المناسـبة لهـا ثـم رفعهـا إلـى مناقشة قضایا الطلبة التي ترد من الهیئة  -4

 .العمید والذي بدوره یرفعها إلى الرئیس
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  وأمين السر وأمين الصندوق المجلس رئيسرئيس المجلس ونائب : الفصل السادس
  

  :رئیس المجلس صالحیات  -أ  ):19( المادة
  .لى عقد اجتماعات المجلس والهیئة اإلداریةإالدعوة   -1

  .ة اجتماعات المجلس والهیئة اإلداریةئاسر   -2
  .حالة قرارات المجلس وتوصیاته إلى الهیئة اإلداریة التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنهاإ  -3
  .مثیل المجلس لدى الجامعةت  -4

  .حالة غیابهفي لرئیس ا صالحیاتیتولى نائب رئیس المجلس   -ب
  :اآلتیة الصالحیاتیتولى أمین سر المجلس   -ج

  .جداول األعمال بالموضوعات التي یحیلها إلیه رئیس المجلس دادإع  -1
  .ضر الجلساتاعداد محإ  -2
  .ستالم مراسالت المجلس وحفظ مستنداته وأوراقه وأختامها  -3
  .بمحاضر جلسات المجلس العمیدزوید ت  -4
  .أخرى یكلفه بها رئیس المجلس مهاملقیام بأي ا  -5

  :أمین الصندوق مهام  -د
  .وموافقة العمیدلنفقات وفقًا لقرارات الهیئة اإلداریة نفیذ صرف ات  -1

یداعها في حساب المجلس ستالما  -2 ٕ   .جمیع المقبوضات بموجب إیصاالت وا
  .العمید إلىلرفعها  اإلداریةللمجلس والهیئة التقاریر المالیة  تقدیم  -3
  .میدالع إلىلرفعها  قدیم كشف شهري إلى رئیس المجلس بالمقبوضات والمدفوعاتت  -4
  .سك الدفاتر والسجالت المالیةم  -5

  

  لجان المجلس واختصاصاتها: الفصل السابع
  

 رئــیسنائــب  :وعضــویة كــل مــن تــدیر شــؤون المجلــس هیئــة إداریــة برئاســة رئــیس المجلــس،  -أ  ):20( المادة
  .ورؤساء اللجان الدائمة، وأمین السر، وأمین الصندوق ،المجلس

ینتخبون من بینهم رئیسًا ، لكل لجنةكحد أعلى ن ثالثة أعضاء یشكل المجلس اللجان الدائمة م  -ب
  ).لجان كلیات(ومقررًا وبعد تشكیلها تسمى باسم الكلیات 

  :لجان الكلیات مهام  -ج
  .على مستوى الكلیةالمتعلق بالنشاطات الالمنهجیة إعداد التقریر السنوي   .1

  .الكلیةي یقرها المجلس على مستوى النشاطات التتنفیذ متابعة   .2
لــى إدراسـة قضـایا الطلبـة فــي الكلیـة واقتـراح الحلــول لهـا، ورفـع هــذه الحلـول المقترحـة   .3

  .الهیئة اإلداریة
  .لى الهیئة اإلداریةإطالبیة على مستوى الكلیة ورفعها النشاطات ال طإعداد خط  .4
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  .تنفیذ قرارات الهیئة اإلداریة المتعلقة بشؤون طلبة الكلیة  .5
  

  .حسب مقتضیات الحاجةتساعده في أعماله للمجلس تشكیل لجان مؤقتة  یحق  -أ  ):21( المادة
  .تنتخب هذه اللجان رؤساء ومقررین لها في أول اجتماع تعقده بعد تشكیلها  -ب
بموجب أسس خاصة یصدرها  واختصاصاتهااللجان الدائمة والمؤقتة وتحدد مهامها  أعمال تنظم  -ج

  .المجلس
  .تستعین بمن تراه مناسبًا من أعضاء الهیئة العامة أنس لجمیع لجان المجل یحق  -د

  

  :الهیئة اإلداریة مهام  ):22( المادة
 .تنفیذ قرارات المجلس ومتابعة توصیاته .1

 .إعداد مشروع موازنة المجلس .2

 .اإلشراف على اللجان ومراقبة أدائها .3

 .مج الطلبة ونشاطاتهماوضع مشروع خطة عمل لبر  .4

 .قتراح الحلول المناسبة لهادراسة القضایا الطالبیة وا .5

  .التقریرین اإلداري والمالي ورفعهما إلى المجلس عدادإ .6
  

  .أسبوع واحد عنال تزید خالل مدة لها تجتمع الهیئة اإلداریة بعد تشكی  -أ  ):23( المادة
  .تجتمع الهیئة اإلداریة كل أسبوعین مرة واحدة على األقل إال إذا دعت الحاجة إلى خالف ذلك  -ب

  

  .العمید، وتكون هذه القرارات نافذة بعد مصادقة العمید علیها تبلغ الهیئة اإلداریة قرارات المجلس الى  ):24( دةالما
  

  سقوط العضوية: الفصل الثامن
  

  :اآلتیةتسقط عضویة رئیس المجلس أو أي عضو في األحوال   -أ  ):25( المادة
 .إدانته بارتكاب جنایة أو جنحة   .1

المنصــوص علیهـــا فــي المــادة الرابعــة باســتثناء المعـــدل  فقــدان أحــد شــروط العضــویة .2
 .التراكمي

إقدامه على ارتكاب عمل محظـور أو مخالفـة واضـحة ألهـداف المجلـس أو اإلسـاءة إلـى  .3
 .سمعة المجلس أو الجامعة

 .االنتقال أثناء فترة العضویة من دائرة انتخابیة إلى أخرى .4

و سبع مرات متفرقـة دون عـذر أة التغیب عن حضور جلسات المجلس أربع مرات متتالی .5
 .مقبول

 .االستقالة الخطیة .6

 .الوفاة  .7
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من هذه ) 3(تسقط العضویة بأغلبیة ثلثي أصوات أعضاء المجلس في الحاالت الواردة في البند   -ب
  .المادة، وتسقط حكمًا في الحاالت الواردة في البنود األخرى

  
  مالية المجلس: الفصل التاسع

  

  :یأتيللمجلس موازنة خاصة به تتكون مواردها مما   -أ  ):26( المادة
 يعن كل طالب مسجل في كـل عـام جـامعمنحة مالیة تقدمها الجامعة بواقع دینار واحد    .1

فـي مالیـة الجامعـة یـتم الصـرف منـه بموافقـة العمیـد  هذه المنحة بحساب مستقلً توضع 
هـذه المنحـة علــى وتـدفع  ،مـوال نقدیـة للمجلـسأوال تصـرف  ،وبفـواتیر رسـمیة ومصـدقة

بدل الخدمات التي تقـدمها الجامعـة وتسـوى األمـور % 10 قسطین ویقتطع منها ما یعادل
  .المالیة عند نهایة كل فصل جامعي

  .الرئیسوافق علیها الهبات والمنح والتبرعات التي ی .2

 .ریع النشاطات التي یقوم بها المجلس .3

 .)16(رسوم الطعن الواردة في المادة  .4

 .ى یوافق علیها الرئیسأیة موارد أخر  .5

یتولى جهـاز الرقابـة الداخلیـة فـي الجامعـة تـدقیق الفـواتیر والمسـتندات المالیـة وأوجـه الصـرف   -ب
  .الخاصة بالمجلس

  
  أحكام عامة: الفصل العاشر

  

یؤدي رئیس المجلس وأعضاؤه القسم التـالي أمـام الـرئیس فـي موعـد أقصـاه أسـبوع مـن إعـالن نتـائج   ):27( المادة
  .خاباتاالنت
قسم بـاهللا العظـيم أن أكـون مخلصـاً للملـك والـوطن والجامعـة، وأن أحـافظ علـى          أ((

  )).تمثيالً صحيحاً الطلبةمثل أوأن  الجامعة وأنظمتها وتعليماتها، وتعليمات المجلس
  

م على أن یـتم انتخـاب نائبـا للـرئیس وفقـا ألحكـا نائبهإذا شغر مكان رئیس المجلس یحل محله   -أ  ):28( المادة
  .أ من هذه التعلیمات/17المادة 

یـه بعـدد األصـوات ضـمن دائرتـه المجلـس یحـل محلـه مـن یل إذا شغر مكـان عضـو مـن أعضـاء  -ب
  .االنتخابیة

  .إذا شغر مكان نائب رئیس المجلس أو أمین السر أو أمین الصندوق ینتخب المجلس بدًال منه  -ج
  

  .أعضائها أغلبیةأي لجنة مستقیلة باستقالة  عدت  ):29( المادة
  

  .ألعضاءا یكون أي اجتماع قانونیًا بحضور أغلبیة  ):30( المادة
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تسـاوي األصـوات تـرجح الجهـة التـي  ، وفي حـالاضرینلحا األعضاءأغلبیة تتخذ القرارات والتوصیات ب  ):31( المادة
  .صوت معها رئیس الجلسة

  

اإلدارات المختلفة بالمنوطة  الصالحیاتمع مارسة ال تتعارض هذه المبحیث  صالحیاتهیمارس المجلس   ):32( المادة
  .وتعلیماتها ألنظمة الجامعة فقاً وذلك في الجامعة، 

  

یحق للرئیس لظروف خاصة حل المجلـس وتمدیـد والیتـه وتأجیـل االنتخابـات، وفـي حـال حـل المجلـس   ):33( المادة
  .الجامعةحسابات  إلىه تؤول أموال

  

  .س منتهیًا حكمًا قبل أسبوعین من موعد االنتخاباتتعتبر والیة المجل  ):34( المادة
  

  .یبت الرئیس في الحاالت التي لم یرد فیها نص في هذه التعلیمات  ):35( المادة
  

  .الرئیس والعمید مسؤوالن عن تنفیذ أحكام هذه التعلیمات  ):36(المادة
  


