1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات مجلس الطلبة" في جامعة عمان العربية لسنة  ،2019ويعمل بها
من تاريخ إقرارها.

2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصصصصصة لها هدناه ما
لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الجامعة

 :جامعة عمان العربية.

الرئيس

 :رئيس جامعة عمان العربية.

العميد

 :عميد شؤون الطلبة.

العمادة

المجلس

رئيس المجلس
الهيئة العامة

 :مجلس الطلبة.

 :رئيس مجلس الطلبة المنتخب من الهيئة العامة.

 :جميع الطلبصصصة المنتنمين المسصصصصصصصصصجلين لصصصالجصصصامعصصصة لنيصصصل درجصصصة
البكالوريوس.

الهيئة اإلدارية

 :الهيئة المنتخبة من المجلس إلدارة شؤونه.

الدائرة االنتخابية

 :كل قسم هكاديمي يمنح درجة علمية.

األغلبية النسبية

 :العدد األعلى من هصوات المقترعين لغض الننر عن نسبتها.

األغلبية

3

 :عمادة شؤون الطلبة.

 :ما زاد على ( )%50من هصوات المقترعين.

يهدف المجلس إلى تحقيق الغايات اآلتية:
ه.

تعميق االنتماء للجامعة والوطن واألمة.

ب.

تعزيز الديمقراطية واحترام الرهي والرهي اآلخر لدى الطلبة.

د.

تعزيز ثقافة العمل التطوعي المجتمعي.

ج.

اإلسهام في صقل شخصية الطالب المسؤولة المستقلة.
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ه.

تمثيل الطلبة لدى الجامعة وتبني قضاياهم بدقة وهمانة ومتالعتها وفق هننمة الجامعة

و.

تعزيز المشاركة في النشاطات الطالبية الالمنهجية.

ح.

تحفيز الطلبة لتقديم المشاريع الريادية لما يسهم في خدمة المجتمع.

ز.

4

ب.
ج.
د.

ه.

6

هن يكون طالباً منتنماً في الجامعة.
هال تكون قد هوقعت لحقه عقوبة تأديبية (إنذار هول فأكثر).

هن يكون قد هتم دراسصصصصصصة ( )33سصصصصصصاعة معتمدة بنجاح في األقل ،وهال يقل معدله الت اركمي

عن جيد.

هن يبقى على تخرجه ( )33ساعة دراسية معتمدة كحد هدنى.

هن يكون طالب الدراسات العليا قد مضى على تسجيله ( )3ثالثة فصول دراسية على األقل.

يشكل المجلس من مجموعة الطلبة المنتخبين في كل دائرة انتخابية.
ه.

التصويت في االنتخالات حق لكل عضو في الهيئة العامة.

ب.

تتم انتخالات المجلس خالل الفصصصصصصصصصل الدراسصصصصصصصصي الثاني من كل عام جامعي ويحدد موعد

ج.

ُتجرى االنتخالات لعضوية المجلس في يوم دراسي واحد فقط.
ينتخب المجلس لعام جامعي واحد.

د.

7

المحافنة على سمعة الجامعة والتقيد لأننمتها وتعليماتها.

يشترط في المرشح لعضوية المجلس ورئيسه اآلتي:
ه.

5

وتعليماتها.

االنتخالات لقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد.

تناط عملية االنتخالات للجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لالنتخالات) يشكلها الرئيس وتتكون من:

.1

.2

.3
.4

العميد (رئيساً).

ثالثة من هعضاء الهيئة التدريسية يختارهم الرئيس.

ينسبهما العميد.
اثنين من العمادة ّ
ثالثة ممثلين عن الطلبة ينسصصبهم العميد في االنتخالات األولى ،وتنسصصبهم الهيئة اإلدارية
إلى رئيس اللجنة في االنتخالات الالحقة ،على هال يكونوا من المرشحين لتلك الدورة.
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8

مهام اللجنة العليا لالنتخالات:
ه.

تسصصصّلم طلبات الترشصصصح لعضصصصوية المجلس ورئاسصصصته وتدقيقها خالل المواعيد المحددة لهذه

ب.

تشصصصصصكيل لجان فرعية لالنتخالات في كل دائرة انتخابية ،وتتكون اللجنة الفرعية من ممثل
الطلبة ،ويكون عضو هيئة التدريس رئيساً لهذه اللجنة.

ج.

هص.

البت في الطعون المقدمة عند رفض العضوية.

و.
ز.

البت في األمور الطارئة التي لم يرد فيها نل والمتعلقة لالعملية االنتخابية.

تتخذ اللجنة ق ارراتها لاألغلبية ،وعند تسصصصصصاوي األصصصصصصوات ترجح الجهة التي ّصصصصصصوت معها
رئيس اللجنة.
تمديد مدة االنتخالات في الدوائر التي لم يكتمل فيها النصاب.

مهام اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة االنتخالات العليا:
ه.

اعتماد هسماء مندوبي المرشحين األصيلين واالحتياط لكل دائرة انتخابية.

ب.

ختم هوراق االقتراع والتوقيع عليها من رئيس اللجنة.

ج.

10

من العمادة ،وعضصصصو هيئة تدريس ينسصصصبه العميد المختل من الدائرة نفسصصصها ،وواحد من
تحديد مراكز االقتراع والفرز لكل دائرة انتخابية وتجهيز مستلزمات العملية االنتخابية.

د.

9

الغاية.

ه.

البت في اإلشصصصصصصكاالت التي تعرقل سصصصصصصير عملية االقتراع والفرز في ذلك المركز ،وإذا تعذر
ذلك يحال األمر إلى اللجنة العليا لالنتخالات.

يتم فتح لاب الترشصصصصصصصح لقرار من رئيس اللجنة العليا لالنتخالات ،ولمدة ثالثة هيام ،وتقدم
طلبات الترشصصصصصصصصح ممن تتوافر فيهم شصصصصصصصصروط الترشصصصصصصصصح الواردة في المادة ( )4في األماكن

11

والمواعيد المحددة.

ب.

يعلن رئيس اللجنة العليا لالنتخالات هسماء المرشحين خالل ثالثة هيام دراسية من تاريخ

ج.

تبده الدعاية االنتخابية فور إعالن هسماء المرشحين على هال تتجاوز ثالثة هيام دراسية.

انتهاء فترة الترشح ممن انطبقت عليهم شروط العضوية والرئاسة.

للمرشصصصصصصح الذي يريد االنسصصصصصصحاب تقديم كتاب انسصصصصصصحاب خطي للجنة العليا لالنتخالات قبل موعد
االنتخالات بيوم واحد على األقل.
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12

إذا تعذر إجراء االنتخالات في وقتها المحدد نتيجة ظروف اضصصصصصصصصصطرارية يقدرها الرئيس ،للمجلس
القائم االسصصصصصتمرار في هداء مهامه حتى زوال تلك النروف على هال تزيد المدة على شصصصصصهر واحد.
وفي حال استمرار تلك النروف عن المدة المقررة يحل المجلس تلقائيا.

13

ه.

يعد كل قسم هكاديمي دائرة انتخابية واحدة ،وفي حال عدم وجود هقسام في الكلية تعد الكلية دائرة
انتخابية واحدة.

ب.

ج.

ينتخب رئيس المجلس من هعضاء المجلس.

ُينتخب هعضاء المجلس من الهيئة العامة في كل دائرة انتخابية لحيث تكون نسبة التمثيل مقعداً
واحداً لكل مائتي طالب (وفق قاعدة التقريب إلى  )50على هال يزيد على عضصصصصصصصصصوين لكل دائرة
انتخابية .هما الدوائر االنتخابية الصصصصصصصصصصغيرة التي يقل عدد الهيئة العامة فيها عن مائتي طالب

فيحدد لها مقعد واحد مهما بلغ عدد الناخبين).
د.

يحدد رئيس اللجنة العليا لالنتخالات هعداد الطلبة المسصصصصصصصصصجلين الذين يحق لهم االنتخاب في كل

هص.

ُتجرى االنتخالات لاالقتراع السصصصصصري المباشصصصصصر ،ويشصصصصصترط العتمادها هن يشصصصصصارل فيها األغلبية من
مجموع الطلبة الذين يحق لهم االنتخاب في تلك الدائرة وفي حال عدم اكتمال النصصصصصصصصصصاب في هي

دائرة ويعلن عدد ممثليهم لموجب القوائم الرسمية التي ترد من دائرة القبول والتسجيل.

دائرة تمدد االنتخالات لمدة سصصصصصصصصصصاعتين ،وتعد عملية االنتخاب لعد ذلك قانونية مهما بلغ عدد

المقترعين.

14

للناخب اإلدالء لصصصصصصصصصصوته في دائرته االنتخابية فقط ولمرة واحدة ،وال يجوز التوكيل في االنتخاب
وله انتخاب مرشصصصصح واحد فقط من مرشصصصصحي دائرته االنتخابية لعضصصصصوية المجلس ،لاإلضصصصصافة إلى

حقه في انتخاب رئيس للمجلس من بين المرشحين لهذا المنصب على مستوى الجامعة.

15

ه.

تعد هوراق االقتراع لاطلة إذا كانت غير مختومة لختم اللجنة الفرعية هو غير موقعة من
رئيسها.

ب.

إذا حصصصصل زيادة هو نقصصصصان في عدد هوراق االقتراع داخل هحد مراكز االقتراع بنسصصصبة تزيد

على ( )%5من عدد المقترعين ،يعد االقتراع ُملغى في المركز المذكور وتعاد انتخالاته
ً
خالل هسبوع من تاريخ االنتخاب األول ،إال إذا كان الفرق في عدد األصوات بين المرشح
الفائز األخير والذي يليه هكبر من نسصصصصصصصصصبة الزيادة هو النقصصصصصصصصصصان ،ففي هذه الحالة تعد

ج.

االنتخالات قانونية وال تعاد.

في حال تسصصصاوي األصصصصوات بين اثنين هو هكثر من المرشصصصحين تجرى قرعة همام الحضصصصور
الختيار المرشح الفائز.
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16

ه.

لكل مرشصصصصصصصصصح الحق في تقديم طعن خطي بنتائا االنتخالات إلى اللجنة العليا مع بيان
األسصصباب خالل مدة ال تتجاوز هسصصبوعاً من تاريخ ظهور نتائا االنتخالات ،على هن يسصصدد

17

ب.

مقدم الطعن خمسين دينا اًر كرسوم غير مستردة تحول إلى ميزانية المجلس.
تقوم اللجنة العليا بدراسصصة الطعون المقدمة ،وبعدها تصصصدر قرارها بهذا الخصصصو

ه.

يعقد المجلس اجتماعه األول برئا سة رئي سه النتخاب نائبه وهمين ال سر وهمين الصندوق

قرارها قطعياً.

ويكون

وهعضصصصصصصاء الهيئة اإلدارية للمجلس لاالقتراع السصصصصصصري المباشصصصصصصر ،وتكون ق ارراته لاألغلبية
النسصصصبية ألعضصصصاء المجلس ويشصصصترط في االجتماع األول حضصصصور هغلبية ثلثي األعضصصصاء،

وذلك خالل هسصصصصصصصصصبوعين من تاريخ إعالن نتائا االنتخالات على هن يحدد لعد ذلك هوقات
ب.
ج.

د.

هص.

18

تكون اجتماعات المجلس علنية.

يجوز عقد جلسصصات سصصرية للمجلس لموافقة هغلبية األعضصصاء وبموافقة العميد إذ اقتضصصت

ذلك طبيعة الموضوعات المطروحة.

يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضره هغلبية هعضائه.

تصدر ق اررات المجلس لأغلبية هصوات هعضائه الحاضرين.

صالحيات المجلس:
.1
.2

.3
.4

19

اجتماعاته ومواعيدها.

ه.

إعداد خطة عمله ومناقشتها وإقرارها.

إعداد التقريرين اإلداري والمالي وإقرارهما.

إعداد موازنة له ورفعها إلى العميد الذي يرفعها بدوره إلى الرئيس.

مناق شة قضايا الطلبة التي ترد من الهيئة اإلدارية واقتراح الحلول المناسبة لها ثم رفعها

إلى العميد والذي بدوره يرفعها إلى الرئيس.

صالحيات رئيس المجلس:
.1

الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس والهيئة اإلدارية.

.2

رئاسة اجتماعات المجلس والهيئة اإلدارية.
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ب.
ج.

.3

إ حالة ق اررات المجلس وتوصصصصصصصصصصياته إلى الهيئة اإلدارية التخاذ اإلجراءات الالزمة

.4

تمثيل المجلس لدى الجامعة.

يتولى نائب رئيس المجلس صالحيات الرئيس في حالة غياله.
يتولى همين سر المجلس الصالحيات اآلتية:

.1

.2

.3

تسّلم مراسالت المجلس وحفظ مستنداته وهوراقه وهختامه.

.5

القيام لأي مهام هخرى يكلفه بها رئيس المجلس.

.1

تنفيذ صرف النفقات وفقاً لق اررات الهيئة اإلدارية وموافقة العميد.

تزويد العميد لمحاضر جلسات المجلس.

مهام همين الصندوق:
.2

.3

.4

.5

20

إعداد جداول األعمال لالموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس.
إعداد محاضر الجلسات.

.4
د.

لشأنها.

تسّلم جميع المقبوضات لموجب إيصاالت وإيداعها في حساب المجلس.
تقديم التقارير المالية للمجلس والهيئة اإلدارية لرفعها إلى العميد.

تقديم كشصصصصصص

شصصصصصصهري إلى رئيس المجلس لالمقبوضصصصصصصات والمدفوعات لرفعها إلى

العميد.

مسك الدفاتر والسجالت المالية.

ه.

تدير شؤون المجلس هيئة إدارية برئاسة رئيس المجلس ،وعضوية كل من :نائب رئيس

ب.

يشصصصصصصصصكل المجلس اللجان الدائمة من ثالثة هعضصصصصصصصصاء كحد هعلى لكل لجنة ،ينتخبون من

ج.

مهام لجان الكليات:

المجلس ،وهمين السر ،وهمين الصندوق ،ورؤساء اللجان الدائمة.

بينهم رئيساً ومقر اًر وبعد تشكيلها تسمى لاسم الكليات (لجان كليات).
.1

.2

.3
.4
.5

إعداد التقرير السنوي المتعلق لالنشاطات الالمنهجية على مستوى الكلية.
متالعة تنفيذ النشاطات التي يقرها المجلس على مستوى الكلية.

دراسصصصصصة قضصصصصصايا الطلبة في الكلية واقتراح الحلول لها ،ورفع هذه الحلول المقترحة

إلى الهيئة اإلدارية.

إعداد خطط النشاطات الطالبية على مستوى الكلية ورفعها إلى الهيئة اإلدارية.

تنفيذ ق اررات الهيئة اإلدارية المتعلقة لشؤون طلبة الكلية.
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21

ه.

يحق للمجلس تشكيل لجان مؤقتة تساعده في هعماله حسب مقتضيات الحاجة.

ب.

تنتخب هذه اللجان رؤساء ومقررين لها في هول اجتماع تعقده لعد تشكيلها.

ج.

د.

22

.2

يحق لجميع لجان المجلس هن تستعين لمن تراه مناسباً من هعضاء الهيئة العامة.

تنفيذ ق اررات المجلس ومتالعة توصياته.
إعداد مشروع موازنة المجلس.

.3

اإلشراف على اللجان ومراقبة هدائها.

.4

لبرما الطلبة ونشاطاتهم.
وضع مشروع خطة عمل ا

.6

إعداد التقريرين اإلداري والمالي ورفعهما إلى المجلس.

ه.

تجتمع الهيئة اإلدارية لعد تشكيلها خالل مدة ال تزيد على هسبوع واحد.

ب.

تجتمع الهيئة اإلدارية كل هسصصصصصصبوعين مرة واحدة في األقل إال إذا دعت الحاجة إلى خالف

.5

24

يصدرها المجلس.

مهام الهيئة اإلدارية:
.1

23

تننم هعمال اللجان الدائمة والمؤقتة وتحدد مهامها واختصصاصصاتها لموجب هسصس خاصصة

دراسة القضايا الطالبية واقتراح الحلول المناسبة لها.

ذلك.

تبلغ الهيئة اإلدارية ق اررات المجلس الى العميد ،وتكون هذه الق اررات نافذة لعد مصصصصصصصصصادقة العميد
عليها.

25

ه.

تسقط عضوية رئيس المجلس هو هي عضو في األحوال اآلتية:
.1

إدانتصصصه لصصارتكصصصاب جنصصصايصصة هو جنحصصصة هو هي عقوبصصصة مقررة من مجصصصالس الجصصصامعصصة

.2

عليها في المادة الرالعة لاسصصتثناء المعدل

المختصة.

فقدان هحد شصصروط العضصصوية المنصصصو

التراكمي.

.3

إقدامه على ارتكاب عمل محنور هو مخالفة واضحة ألهداف المجلس هو اإلساءة

.4

االنتقال هثناء فترة العضوية من دائرة انتخابية إلى هخرى.

إلى سمعة المجلس هو الجامعة.
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26

.5

التغيب عن حضور جلسات المجلس هربع مرات متتالية هو سبع مرات متفرقة دون

.6

االستقالة الخطية.

.7

عذر مقبول.
الوفاة.

ب.

تسصصقط العضصصوية لأغلبية ثلثي هص صوات هعضصصاء المجلس في الحاالت الواردة في البند ()3

ه.

للمجلس موازنة خاصة ،وتتكون مواردها مما يأتي:

من هذه المادة ،وتسقط حكماً في الحاالت الواردة في البنود األخرى.

.1

منحة مالية سنوية تقدمها الجامعة بواقع دينار هردني عن كل طالب مسجل في كل

فصل دراسي ،لاستثناء الفصل الصيفي .وتدفع هذه المنحة على قسطين ،ويقطع
منها ما يعادل ( )%10بدل الخدمات والتسهيالت التي تقدمها الجامعة ،وتسوى
األمور المالية عند نهاية كل فصل جامعي ،وال يجوز تدوير المخصصات من فصل

.2

.3

ب.

.4

إلى فصل ومن سنة ألخرى.

الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الجامعة.

ريع النشاطات التي يقوم بها المجلس.

هي موارد هخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.

يخصل حساب مستقل ألموال المجلس ضمن حسالات الجامعة ،وال تسحب هي مبالغ

منها إال بتوقيع كل من رئيس المجلس ،وهمين الصندوق ،وامين السر مجتمعين ،على هن

يتم التقيد لما يأتي:
.1

يتقدم رئيس المجلس لطلب الشراء هو الخدمة وبعد الموافقة على الطلب بثالثة
تواقيع :رئيس المجلس ،وهمين الصندوق ،وهمين السر ،يعرض الطلب على عميد

شؤون الطلبة العتماده لما يتفق وبنود الميزانية وبعد التأكد من توفر المخصصات

.2

الالزمة.

لكي يكون االنفاق على مشتريات هو خدمات إنفاقاً هصولياً ،وفي الحاالت التي
يتجاوز فيها هذا االنفاق ( )300دينار ،ينبغي استدراج عروض من ثالث شركات

محلية في األقل ،ويكون ذلك لالتنسيق مع عميد شؤون الطلبة ودائرة اللوازم

والعطاءات في الجامعة.
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.3

ال يجوز الصرف إال لفواتير رسمية من صاحب المحل هو الشركة لعد اعتمادها من

رئيس المجلس ،وعضوية نائب الرئيس ،وهمين السر ،وهمين الصندوق ،ورؤساء
اللجان الدائمة على هن ترفق لالفواتير مسوغات الصرف وتوقيع المتسلم من اللجنة

المختصة.
.4

27

يجوز لرئيس المجلس إنفاق ما ال يزيد عن خمسين دينا اًر في الشهر الواحد يحتفظ

بها همين الصندوق كسلفة للمصروفات النثرية تسدد حسب األصول.

ج

تخصل نسبة من ميزانية المجلس لمساعدة الطلبة المحتاجين ال تقل لحال من األحوال

د.

ال يجوز للمجلس استخدام المنحة التي تقدمها الجامعة له فيما يسيء للجامعة هو يضر

عن النسبة المخصصة للمطبوعات ،وتعتمد لهذا الغرض تنسيبات عميد شؤون الطلبة.

هص.

لسمعتها هو يشكل تطاوالً على المسؤولين فيها.
يتحمل المجلس هي مبالغ يتم صرفها خالفاً لهذه التعليمات ،وال تب هر ذمة هي عضو ارتكب

و.

يتولى المدير المالي في الجامعة تدقيق الفواتير هو المستندات المالية وهوجه الصرف

ز.

على المجلس هن يسدد كل المستحقات المالية ،إن وجدت قبل انتهاء دورته.

مخالفة مالية إال لعد تسويتها.

وكش

الحساب الختامي الخا

لالمجلس.

يؤدي رئيس المجلس وهعضصصصصاؤه القسصصصصم اآلتي همام الرئيس في موعد هقصصصصصاه هسصصصصبوع من إعالن
نتائا االنتخالات.

28

ه.
ب.
ج.

وفقا
نائبا للرئيس ً
إذا شصصصصصصصصصغر مكان رئيس المجلس يحل محله نائبه على هن يتم انتخاب ً
ألحكام المادة (/17ه) من هذه التعليمات.
إذا شصصصصغر مكان عضصصصصو من هعضصصصصاء المجلس يحل محله من يليه لعدد األصصصصصوات ضصصصصمن

دائرته االنتخابية.

إذا شصصصصغر مكان نائب رئيس المجلس هو همين السصصصصر هو همين الصصصصصندوق ينتخب المجلس

بدالً منه.
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30

تعد هي لجنة مستقيلة لاستقالة هغلبية هعضائها.

31

يكون هي اجتماع قانونياً لحضور هغلبية األعضاء.

32

تتخذ الق اررات والتوصيات لأغلبية األعضاء الحاضرين ،وفي حال تساوي األصوات ترجح الجهة
التي صوت معها رئيس الجلسة.

33

يمارس المجلس صصصصالحياته لحيث ال تتعارض هذه الممارسصصصة مع الصصصصالحيات المنوطة لاإلدارات
المختلفة في الجامعة ،وذلك وفقاً ألننمة الجامعة وتعليماتها.

34

يحق للرئيس لنروف خاصصصصصصصصصصصة حل المجلس وتمديد واليته وتأجيل االنتخالات ،وفي حال حل
المجلس تؤول همواله إلى حسالات الجامعة.

35

تعد والية المجلس منتهياً حكماً قبل هسبوعين من موعد االنتخالات.

36

يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد فيها نل في هذه التعليمات.

37

الرئيس والعميد مسؤوالن عن تنفيذ هحكام هذه التعليمات.
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