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إعداد مرشوع موازنته ورفعها إىل العميد من أجل السري يف إجراءات إقرارها.  ب( 

إعداد التقريرين السنويني المايل واإلداري ورفعهما إىل العميد إلقرارهما.  ج( 

اإلرشاف عىل اللجان المنبثقة عن المجلس ومراقبة أدائها.   د ( 

تنسيب التعديل الذي يراه مناسباً عىل هذه التعليمات، وعىل اإلجراءات الداخلية  هـ( 

اخلاصة  به، إىل العميد. 

اتخاذ القرارات والتوصيات اليت يراها مالئمة لتحقيق أهدافه.  و ( 

رئيس المجلس ونائبه وأمني الرس
المادة )10(:

يشرتط يف كل من رئيس المجلس ونائبه اآليت:  أ  ( 

 1. أن يكون أردين اجلنسية. 

 2. أن يكون قد درس بنجاح يف اجلامعة ما ال يقل عن )66( ساعة معتمدة.         

 3. أن ال يقل معدله الرتاكمي عن )جيد( طيلة شغله منصبه. 

يشغل كل من رئيس المجلس ونائبه منصبه لمرة واحدة فقط.  ب( 

المادة )11(:

يتوىل رئيس المجلس المهمات اآلتية:  أ  ( 

 1. الدعوة إىل عقد اجتماعات المجلس. 

 2. رئاسة اجتماعات المجلس. 

 3. تمثيل المجلس لدى اجلامعة وغريها. 

يتوىل نائب رئيس المجلس مهمات رئيس المجلس يف حالة غيابه.  ب( 

يتوىل أمني رس المجلس المهمات اآلتية:  ج( 

 1. إعداد جدول األعمال بالموضوعات اليت يحيلها إليه رئيس المجلس. 

المادة )15(:

يعد المجلس، أو أي جلنة منبثقة عنه، مستقيالً باستقالة أكرث من نصف أعضائه.  

المادة )16(:

يكون أي اجتماع قانونياً بحضور أكرث من نصف عدد األعضاء. 

المادة )17(:

تتخــذ القــرارات والتوصيات بأغلبية احلضور. ويف حالة تســاوي األصوات يكون صوت 

 رئيس اجللسة مرجحاً. 

المادة )18(:

إذا استقال رئيس المجلس أو نائبه أو أمني الرس من منصبه، أو سقطت عضوية أي 

 منهم، ينتخب المجلس بديالً له. 

المادة )19(:

يحل المجلس بقرار من مجلس اجلامعة بناًء عىل تنسيب رئيس اجلامعة. 

المادة )20(:

يبت رئيس اجلامعة يف احلاالت اليت لم يرد نص عليها يف هذه التعليمات.

المادة )21(:

تجمد نشاطات المجلس قبل أسبوعني من موعد االنتخابات. 

المادة )22(:

رئيس اجلامعة وعميد شؤون الطلبة مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

 2. إعداد محارض اجللسات. 

 3. متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 

 4. استالم مراسالت المجلس وحفظ مستنداته وأوراقه وأختامه يف مقر المجلس. 

 5. تزويد العميد بمحارض جلسات المجلس. 

جلان المجلس
المادة )12(:

يجوز للمجلس تشكيل جلان من الهيئة العامة للقيام بمهمات محددة.  أ  ( 

تنتخب هذه اللجان رؤساء ومقررين لها يف أول اجتماع تعقده بعد تشكيلها.  ب( 

سقوط العضوية
المادة )13(:

تسقط عضوية أي عضو يف المجلس ويف اللجان التابعة له يف األحوال اآلتية: 

إذا اتخذ بحقه أي عقوبة من درجة اإلنذار األول فما فوق.  أ  ( 

إدانته بارتكاب جناية أو جنحة.  ب( 

فقدان أحد رشوط العضوية المنصوص عليها يف المادة )5(، باستثناء رشط التقدير.  ج( 

االستقالة اخلطية.  د ( 

التغيــب عــن حضــور جلســات المجلــس ثــالث مــرات متتاليــة، أو خمــس مرات  هـ( 

متفرقة، من دون  عذر يقبله المجلس.  

أحكام عامة
المادة )14(:

إذا شــغر مــكان عضو من أعضــاء المجلس، يحل محله من يــي آخر األعضاء يف عدد 

 األصــوات مــن نفــس تخصصه. فإذا اســتنفدت هذه اخليــارات وبقي عــىل انتهاء مدة 

المجلس  شهران عىل األقل، ينتخب عضو جديد للمكان الشاغر إلكمال هذه المدة. 

تعليمات رقم )13( لسنة 2019 
صادرة استناداً إىل أحكام المادة )19( من  النظام األسايس 

جلامعة األمرية سمّية للتكنولوجيا  رقم )1( لسنة 2005 

تعليمات مجلس الطلبة
يف جامعة األمرية سمّية للتكنولوجيا



المادة )1(:

تسمى هذه التعليمات »تعليمات مجلس الطلبة يف جامعة األمرية سميّة للتكنولوجيا 

رقم )13(  لسنة 2019«، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 2019/02/17.  

تعريفات
المادة )2(:

يشــكل يف جامعــة األمــرية ســميّة للتكنولوجيــا مجلس يســمى »مجلــس الطلبة يف 

جامعة األمرية  سميّة للتكنولوجيا«، يمثل طلبتها ، ويكون مقره احلرم اجلامعي.

المادة )3(:

يكون للكلمات والعبارات اآلتية، حيثما وردت يف هذه التعليمات، المعاين المخصصة 

لها  أدناه، ما لم تدل القرينة عىل خالف ذلك: 

اجلامعة  : جامعة األمرية سمية للتكنولوجيا 

العمادة  : عمادة شؤون الطلبة يف اجلامعة 

الرئيس  : رئيس اجلامعة   

العميد  : عميد شؤون الطلبة يف اجلامعة 

المجلس  : مجلس طلبة اجلامعة 

الهيئة العامة  : جميع الطلبة المنتظمني المسجلني يف اجلامعة.  

األهداف والمهمات
المادة )4(:

يهدف المجلس إىل تحقيق اآليت:  أ  ( 

توفــري إطــار منظم للتعبــري والفعل اجلماعــي للطلبة، يتيح لهــم المجال للتعبري    .1 

عــن  احتياجاتهم ومطالبهم ومشــكالتهم، والتفاعل المنظــم المجدي مع إدارة 

اجلامعة والعاملني  فيها. 

أن يكــون قد أتم بنجاح دراســة )  33  ( ســاعة معتمدة عىل األقــل يف اجلامعة، وأال  ب( 

يقل  تقديره عن )جيد( عند الرتشيح. 

أن يكون طالباً منتظماً غري مؤجل للدراسة يف اجلامعة عند الرتشيح.   ج( 

أن يكــون قــد بقــي عــىل تخرجــه يف اجلامعة ما يزيــد عىل )30( ســاعة معتمدة ال  د ( 

تشمل  فصل الرتشيح نفسه. 

المادة )6(:

يتكــون المجلــس من عدد من الممثلني بواقــع ممثل واحد لكل عدد من الطلبة  أ  ( 

من 1 إىل   200 طالباً يف التخصص الدرايس الواحد للطلبة المنتظمني يف الفصل 

الذي تجري فيه  االنتخابات. 

يجــب أن يكــون هنــاك تمثيــل للطالبــات يف المجلــس مــن كل كليــة، ويف حالة  ب( 

عدم فوز أي  من المرشــحات يف تلك الكلية تتم إضافة الطالبة احلاصلة عىل أعىل 

األصوات بني  المرشحات )كوته( يف الكلية إىل المجلس.      

المادة )7(:

تتم انتخابات المجلس عىل النحو اآليت:  أ  ( 

 1. تقّســم اجلامعــة إىل دوائر انتخابية بعدد كلياتهــا األكاديمية، وينتخب الطالب  

 ممثل  تخصصه فقط. 

 2. ينتخب الطلبة ممثليهم يف المجلس عن طريق االقرتاع الرسي المبارش. 

 3. يتم انتخابات المجلس يف أثناء الفصل الثاين من كل عام جامعي. 

 4. تجرى االنتخابات لعضوية المجلس يف يوم واحد فقط. 

يشــرتط، لقانونية هذه االنتخابات، أن يشــارك يف عملية االقرتاع أكرث من 50%  ب( 

من  الطلبة. وإذا لم يكتمل النصاب، تمدد فرتة االقرتاع لمدة ساعتني إضافيتني 

 2. تنمية روح الفريق والعمل اجلماعي المنظم بني الطلبة. 

 3.  تنمية احلس بالمسؤولية والتضامن والقدرة عىل التنظيم الذايت لدى الطلبة. 

 4.  تفعيل األنشطة الالمنهجية لدى الطلبة. 

 5.  بنــاء الوعــي اجلماعــي الوطــي لدى الطلبــة وصقله، وإعــداد القيادات الشــبابية 

المؤهلة  ألداء دور فاعل يف مجتمعها. 

 6. التعبري عن هموم الطلبة ومشــكالتهم وقضاياهم، وتقديم حلولهم المقرتحة 

إىل إدارة  اجلامعة. 

 7.  المساهمة يف تنظيم اللقاءات الدورية بني الطلبة وبني المسؤولني والعاملني 

يف  اجلامعة. 

 8.  تمثيل طلبة اجلامعة يف األنشطة والهيئات والمؤتمرات والزيارات خارج اجلامعة. 

 9.  تنمية الممارسات الديمقراطية وروح احلوار واحرتام الرأي اآلخر. 

 10. تنميــة شــخصية الطالب المتكاملــة الواعية لقضايا األمــة المختلفة، وتعزيز 

االنتماء  للجامعة والوطن واألمة، ضمن قيم احلضارة العربية اإلسالمية. 

توثيــق العالقــات الطالبية مع طلبــة اجلامعات األردنية والعربية واإلســالمية   .11 

والعالمية. 

يسعى المجلس إىل تحقيق هذه األهداف والمهمات عرب أنشطة محددة بموجب  ب( 

خطة، يوافق  عليها العميد، تشمل النفقات المقررة لكل نشاط، وتوضع منذ بداية 

فرتة عمل المجلس. عىل  أنه يجوز القيام بأنشطة خارج اخلطة يف المناسبات اليت 

تجّد، وبعد موافقة العميد.  

عضوية المجلس وتكوينه
المادة )5(:

يشرتط يف المرشح لعضوية المجلس اآليت: 

أن ال يكون قد أوقعت يف حقه أي عقوبة تأديبية خطية حىت بداية الرتشيح.  أ  ( 

تصبح بعدها  قانونية مهما بلغ عدد المقرتعني. 

يحدد العميد اإلجراءات اخلاصة باالنتخابات.  ج( 

يف حالة تعذر إجراء االنتخابات يف الوقت المحدد، ويف ظروف اســتثنائية يقدرها  د ( 

الرئيــس،  يســتمر المجلــس يف أداء مهماتــه حــىت زوال تلــك الظــرف أو انتخــاب 

مجلس جديد. 

ينتخب المجلس لمدة سنة دراسية واحدة.  هـ( 

اجتماعات المجلس وصالحياته
المادة )8(:

يدعــو العميــد مجلــس الطلبة لعقــد اجتماعه األول النتخــاب رئيس المجلــس ونائبه  أ  ( 

وأمني  الرس من بني أعضائه، وذلك يف غضون أسبوع من تاريخ إعالن نتائج االنتخابات. 

تكون اجتماعات المجلس علنية.  ب( 

يجــوز عقد جلســات مغلقــة للمجلس بموافقــة أغلبية األعضــاء، إذا اقتضت ذلك  ج( 

طبيعة  الموضوعات المطروحة . 

د(  1.  يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حرضته األغلبية المطلقة ألعضائه. 

تصــدر قرارات المجلــس بأغلبية أصوات أعضائه احلارضين. ويف حالة تســاوي   .2 

األصوات،  يكون صوت رئيس اجللسة مرجحاً. 

يحرض جلسات المجلس كافة مندوب من عمادة شؤون الطلبة بصفة مراقب.  هـ( 

المادة )9(:

يتوىل المجلس الصالحيات اآلتية: 

إعــداد خطة عمل ســنوية تتضمن األنشــطة المنوي إجراؤهــا، ورفعها إىل العميد  أ  ( 

إلقرارها. 


