تعليمات اتحاد طلبة جامعة مؤتة
صادرة بمقتضى المادة ( )5من نظام أنشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة
رقم ( )29لسنة 1987
الفصل األول
أحكام عامة
المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اتحاد طلبة جامعة مؤتة  /الجناا المادن ) ويعما بااا ابتباا ا
من تا يخ .2012/12/12
اءهااا مااا لاال تااد

المااادة ( : )2يكااون للكلمااات والعبااا ات الااوا د ل ا هااذه التعليمااات المعااان المحاادد
الق ينة بلى خالف ذلك.
 الجامعة  :جامعة مؤتة  /الجنا المدن ال ئيس  :ئيس الجامعـــــة العميد  :بميد شؤون الطلبــــة االتحاد  :اتحاد طلبة جامعة مؤتة /الجنا المدن الايئة العامة  :جميع الطلبة المسجلين لني د جة أو شااد بلمية ل الجامعة. مجلس االتحاد :األبضاء المنتخبون من الايئة العامة لكا دو والتا مادتاا باماان وهاو الايئاةالطالبيااة التا تمثا الطلبااة وتقااول بالنشاااطات المختلفااة بااضااالة لااى األنديااة والايئااات الطالبيااة
األخ ى ذات االختصاص ولقا للتعليمات الخاصة باا.
 الدائ  :جميع الطلبة المسجلين ل ك كلية من كليات الجامعة. القائمة :ائتالف مجموبة من الطلباة بنسابة ال ت ياد بان نصاف بادد المقاباد العادياة المخصصاةللدائ .
 م ك االقت اع  :مكان االنتخاب الذي تحدد اللجناة العلياا ليا أساماء النااخبين بمقتضاى كشاولاتمعتمد .
 اللجنة العليا  :اللجنة المناط باا ج اء بملية االنتخابات وتشك من قب ال ئيس. الايئة اادا ية  :الايئة الت تدي شؤون االتحاد وتنفذ ق ا ات المجلس. األغلبية  ) 1 + %50( :ما لل تشت ط هذه التعليمات أغلبية أخ ى.المااادة ( : )3يشااك ل ا الجامعااة اتحاااد يساامى (اتحاااد طلبااة جامعااة مؤتااة/الجنا الماادن ) ويمث ا طلبتاااا
ويكون مق ه بماد شؤون الطلبة.
الفصل الثاني
األهداف
المادة ( : )4يادف المجلس بالتنسيق مع بماد شؤون الطلبة لى تحقيق الغايات التالية -:
 .1تمثي ا طلبااة الجامعااة والمحالظااة بلااى مكتسااباتال وتبن ا قضاااياهل والعم ا بلااى حلاااا مااع دا
الجامعة ،من خال بماد شؤون الطلبة.
 .2المشا كة ل دبل المسي األكاديمية والثقالية واالجتمابية الجامعية والناوض باا و لاع كفاءتااا
.
 .3تولي ل ص التفاب االيجاب بين الطلبة والايئة التد يسية والموظفين و دا الجامعة.
 .4تنمية شخصية الطالب المتكاملة الوابياة لقضاايا األماة وتع يا االنتمااء ل ماة والاوطن والجامعاة
ضمن طا بقيد األمة وثقالتاا الع بية وااسالمية.
 .5تنمية و الحوا واحت ال ال أي وال أي اآلخ وتع ي و التعاون ومفاول العم الجماب .
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 .6المشااا كة ل ا النشاااط ات الطالبيااة الجامعيااة المختلفااة الاادلااة و لااع كفاءتاااا والناااوض بالعمليااة
الت بوية من خاللاا.
 .7العمااا بلاااى وحاااد الصاااف وتوثياااق بااا ى الوحاااد الوطنياااة ونباااذ النعااا ات الطائفياااة وااقليمياااة
والعنص ية.
 .8التنساايق مااع بماااد شااؤون الطلباة لا تقااديل العااون والمسااابد للطلبااة المحتاااجين حسااب األنظمااة
والتعليمات المعمو باا ل الجامعة.
 .9المشا كة ل النشاطات الطالبية الع بية وااسالمية والعالمية.
.10المشا كة ل االحتفاالت واألبياد والمناسبات ال سمية والوطنية.
 .11ساال السياسااة العامااة لالتحاااد واتخاااذ الق ا ا ات والتوصاايات ضاامن قااانون الجامعااة وأنظمتاااا
وتعليماتاا وأهداف االتحاد وتعليمات
 .12مكالحة ظاه العنف الجامع وغي ها من الظواه السلبية التا تاؤث لا المساي األكاديمياة
للجامعة.
الفصل الثالث
عضوية المجلس وتكوينه
المادة ( : )5يعد ك طالب مسج ومنتظل ل الجامعة لني د جة بلمية بضوا بامال ل الايئة العامة.
المادة ( : )6يحق للطالب المسج
أحكال الماد ( )8من هذه التعليمات.

الت شح والتصويت والمشا كة ل كالة لعاليات االتحاد ،ماع م اباا

المادة (: )7
أ .تتل بملياة االقتا اع النتخااب ابضااء مجلاس االتحااد لا شاا كاانون االو ولا االسابوع الاذي
يسبق موبد االمتحانات الناائية ل الجامعة.
ب .ل حا تعذ ج اء االنتخابات ل وقتااا المحادد لعاذ يقبلا الا ئيس بتنسايب مان بمياد شاؤون
الطلبة ،يستم مجلاس االتحااد لا أداء مااما حتاى وا ذلاك العاذ بلاى أن ال ي ياد ذلاك بلاى
لص د اس واحد.
ج .تج ى االنتخابات ل يول د اس واحد.
المادة ( : )8يشت ط ل الطالب الم شح لعضوية مجلس االتحاد ما يل :
أ .أن ال يق معدلة الت اكم بن .%63
ب .أن يكون مسجال ل الجامعة ل الفص الذي تج ي لي االنتخابات لعدد من السابات المعتماد ال
يق بن الحد األدنى من العبء الد اس المسمو ب .
ج .أن ال يكون متوقعا تخ ج ل العال الد اس الذي تج ى لي االنتخابات ،وبلى أن ال يتبقى بلي
ما ال يق بن ( )42سابة معتمد .
د .أن ال يكون قد صد ت بحق بقوبة تأديبية .
ه .هـ .ل حالة شغو مقعد ل حدى الدوائ ألي سبب يتل تعبئاة المقعاد الشااغ مان الحاصا بلاى
أبلى األصوات الذي يأت بعد العضو الفائ بتلك الدائ .
و .تتقاادل القائمااة بالت ش اح بمااا يعاااد ( )%50ماان باادد المقابااد المخصصااة للاادائ وال يساامح لاااا
بالت شح خاللا لذلك.
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المادة (: )9
أ .ذا ثباات للجنااة العليااا لالنتخابااات حاادو مخالفااة ماان أي طالااب لعمليااة االنتخابااات يلغااى حقا لا
الت شح واالقت اع ل تلك الدو والدو الت تلياا.
ب .يحق للطالب اادالء بعدد أصوات يساوي بدد المقابد المخصصة للدائ وصوت احدى القوائل
ل تلك الدائ  ،مع م ابا ما و د ل الماد (/16ج) وال يجو اانابة ل االقت اع والت شح.
المادة (: )10
أ .يتل لتح باب الت شح بق ا من اللجنة العليا ل الثل األو مان شاا تشا ين الثاان ولماد أ بعاة
أ يال د اسية وتقدل طلبات الت شح ممن تتاول لايال الشا وط الاوا د لا المااد ( )8ولا االمااكن
والموابيد المحدد من قب اللجنة العليا لالنتخابات.
ب .تعلن اللجنة العليا أسماء الم شحين خال أ بعة أيال د اسية مان تاا يخ انتاااء لتا الت شاح ممان
انطبقت بليال الش وط ،وتكون مد االبت اض للجنة بلى األساماء خاال ثاال أياال د اساية مان
بالناا.
ج .تبدأ الدباية االنتخابية ل االسبوع األو من شا كانون األو .
د .يتل تسليل مق االتحاد لمدي دائ الايئات ل العماد مع العاد المص ولة بلي قب أسبوبين من
موبد ج اء االنتخابات للدو التالية.
المادة ( :)11يجو للم شح أن يقدل انسحابا خطيا للجنة العليا بعاد باالن أساماء الم شاحين وقبا موباد
االنتخابات بثالثة أيال د اسية بلى األق .
المادة ( :)12يجاو ألي قائماة أن تساحب ت شايحاا بطلاب خطا مقادل مان أغلبياة أبضاائاا بلاى األقا
للجنة العليا قب موبد االنتخابات بثالثة أيال د اسية بلى األق .
المادة ( :)13تناط باللجنة العليا ما يل :
 .1تحديد م اك االقت اع والف لك دائ انتخابية وتجاي مستل مات العملية االنتخابية بما يضامن
نجاحاا.
 .2وضع الخطوات واا شادات العامة الت تحدد بمليات الدباية االنتخابية واالقت اع والف .
 .3النظ لا الطعاون المقدماة للجناة مان قبا الم شاحين والبات ليااا خاال أسابوع مان تاا يخ تقاديل
الطعن.
 .4تمديد لت االنتخابات ل الدائ الت لل يكتم لياا النصاب لمد سابتين لقط.
 .5البت ل األمو الطا ئة الت لل ي د لياا نص والمتعلقة بالعملية االنتخابية.
 .6ل حا حدو خلا يعطا اساتم ا بملياة االقتا اع وانقطابااا لللجناة تمدياد االنتخاباات لفتا
مساوية لفت االنقطاع.
المادة ( :)14تشك لجان ل بياة لالنتخاباات لا كا دائا انتخابياة وتتكاون مان بادد مان أبضااء هيئاة
التد يس ينسب بال العميد المختص مان نفاس الادائ  ،وممثلاين بان بمااد شاؤون الطلباة ووحاد القباو
والتسجي ويكون أحد أبضاء هيئة التد يس مق ا لاا .
المادة ( :)15يناط باللجنة الف بية ما يل :
أ .التحقق مان أساماء منادوب الم شاحين األصايلين واالحتيااط لكا م كا اقتا اع ولا لكا دائا
انتخابية والتأكد من بدل وجود المندوب األصل واالحتياط معا ل الم ك .
ب .ختل أو اق االقت اع بالخاتل المعتمد ويوقع بلياا مق اللجنة و ذا تعذ وجود خاتل يكتفا بتوقياع
مق اللجنة أمال أبضائاا وتح ي محاض االقت اع والف ويوقعاا سائ األبضاء والم شحين
أو من ينوب بنال.
ج .البت لا ااشاكاالت التا تع قا ساي بملياة االقتا اع والفا لا ذلاك الم كا  ،وياتل حا ذلاك
ااشكا بق ا من اللجنة الف بية ،و ذا تعذ ذلك يحا األم للجنة العليا للبت لي .
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المادة ( :)16تتل العملية االنتخابية لمجلس االتحاد بلى النحو التال :
أ .تعتب ك كلية دائ انتخابية مستقلة يخصاص لااا مقاباد بعادد األقساال األكاديمياة لا تلاك الكلياة
وقائمة واحد مشكلة من أقسال الكلية المختلفة.
ب .يخصص ثالثة مقابد لدائ كلية الد اسات العليا ،ومقعدان للطلبة الوالدين.
ج .يخصص لك كلية ال يوجد لياا أقساال أكاديمياة تمانح د جاات بلمياة مساتقلة مقعادان لا مجلاس
االتحاد ،و ضالة مقعد بديال بن المقعد المخصص للقائمة ل تلك الكليات.
د .يكون لك طالب بدد من األصاوات بعادد المقاباد المخصصاة لا الادائ االنتخابياة شا يطة أن
يكون التصويت لم شح واحاد بان كا قسال أكااديم لا الكلياات التا يوجاد ليااا أقساال أكاديمياة
تمنح د جات بلمية.
ه .يكون لك طالب بدد من األصوات ل الكل ياات التا ال يوجاد ليااا أقساال أكاديمياة تمانح د جاات
بلمية ،مع م ابا ما و د ل الماد (/16ج).
و .ل ك دائ يكون ليااا بادد األقساال ل دياا ولغاياة تطبياق نظاال القاوائل يعتبا بادد األقساال ائاد
للقائمة.
واحد ألخذ النسبة المق
 .يعلاان العميااد أسااماء الطلبااة المسااجلين الااذين يح اق لااال االنتخاااب ل ا كا دائ ا  ،بموجااب القااوائل
ال سمية الت تا د مان وحاد القباو والتساجي وم كا الحاساوب ،وتكاون ماد االبتا اض للجناة
بلى األسماء خال ثال أيال د اسية من بالناا.
 .تج ي االنتخابات باالقت اع الس ي المباش ويشت ط البتمادها أن يشا ك ليااا األغلبياة المطلقاة
ماان مجمااوع الطلبااة الااذين يحااق لااال االنتخاااب لا تلااك الاادائ االنتخابيااة ولا حااا باادل اكتمااا
النصاب ل أي دائ  ،تمدد االنتخاباات سااباتان وتكاون االنتخاباات وبعاد ذلاك قانونياة ماماا بلا
بدد المقت بين.
ط .ماع م ابااا ماا و د لا الفقا (أ) ماان هاذه الماااد  ،يخصاص للطالبااات ساتة مقابااد ،ثالثاة مقابااد
للكليات العلمية وثالثة مقابد للكليات اانسانية.
ي .تعلن اللجنة العليا لالنتخابات لو ست طالباات مان الم شاحات لالنتخاباات لمجلاس اتحااد الطلباة
ثال طالبات بن الكليات العلمية وثال طالبات بن الكليات اانساانية حيا تحادد الفاائ ات بان
الكليات لحصولان بلى أبلى نسبة مئوية لا دوائا هن بالمقا ناة ماع النساب المئوياة لا الادوائ
األخ ى.
ك .ذا تساوى بدد أصوات الم شحين الحاصلين بلى مقعد الدائ االنتخابية الواحد يتل تو يع ماد
العضوية بينال بالق بة قبا موباد جا اء انتخاباات أبضااء الايئاة اادا ياة ماا لال يتناا أحادهل
لآلخ خطيا.
 .تكون مد بضوية مجلس االتحااد سانتين د اسايتين مان تاا يخ باالن نتاائ االنتخاباات بلاى أن
يصا لى انتخاب الايئة اادا ية نااية ك بال د اس .
المادة ( :)17تعد أو اق االقت اع باطلة :
أ .ذا كانت غي مختومة بختل اللجنة الف بية أو غي موقعة من مق ها.
ب .ذا حصا لا ق بااين باادد المقتا بين المسااجلين لا الكشااولات والنماااذج االلكت ونيااة داخا أحااد
م اك االقت اع بنسبة ت يد بلى أو تنقص بن( )%2ل الادائ االنتخابياة الواحاد يعاد االقتا اع
ل تلك الدائ االنتخابية الغيا وتعاد انتخاباتاا ل موبد تحدده اللجناة العلياا لالنتخاباات بلاى أن
ال ي يد بلى أسبوبين من تا يخ ج اء االنتخابات.
المادة ( :)18يحق ألي م شح الطعن ل نتاائ انتخاباات دائ تا خطياا ماع بياان األساباب لا ئيس اللجناة
العليا لالنتخابات ل مد ال تتجاو أسبوبا واحدا من تا يخ بالن النتائ وبلاى اللجناة البات لا الطعان
خال أسبوع من تا يخ تقديم .
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الفصل الرابع
اجتماعات المجلس وصالحياته
المادة ( : )19اجتمابات مجلس االتحاد:
أ .يدبو ال ئيس مجلس االتحاد لالنعقاد خال ثالثة أسابيع بلى األكث من تا يخ انتخاب وتعقد أولى
جلسات ب ئاساة اكبا األبضااء الحاضا ين سانا وياتل أثناءهاا أداء القسال ألبضااء مجلاس االتحااد
بااللت ال التال بقوانين الجامعة وتعليماتاا والمحالظة بلياا وانتخاب ئايس المجلاس ونائباة وأماين
س ه وأمين الصندوق وخمسة أبضاء للايئة اادا ية بلى و قة واحد .
ب .يجتمااع مجلااس االتحاااد اجتمابااا باديااا ثااال م ا ات بلااى األق ا ماان ك ا لص ا د اس ا لمناقشااة
الموضوبات المد جة بلى جدو األبما .
ج .يجو للمجلس بقد اجتماع استثنائ ل الحاالت التالية:
 .1بدبو من الايئة اادا ية ألسباب طا ئة.
 .2بطلب خط مقدل من ثل أبضاء المجلس بلى األق موضحا لي أسباب الطلب ول هاذه الحالاة
يجب بلى الايئة اادا ية دبو المجلس لالنعقاد خال أسابوع مان تاا يخ تقاديل الطلاب وال يجاو
مناقشة غي القضايا المد جة بلى جدو األبما .
د .تعلن الايئة اادا ية بن موبد اجتماع مجلس االتحاد ومكان قب ثالثة أيال د اسية بلى األق من
تا يخ انعقاده ويتل الحصو بلى نسخ جدو األبما من أمين الس .
هـ .ل حا غياب ئيس مجلس االتحاد تعقد الجلسات ب ئاساة نائباة ولا حاا غيااب األخيا يا أس
االجتماع اكب الحاض ين سنا ل الايئة اادا ية.
و .يعد االجتماع قانونيا بحضو ثلث أبضائ ول حا بدل اكتما النصاب يدبى لى اجتماع آخ
خااال أساابوبين ويكااون االجتماااع الثااان قانونيااا ذا حض ا ثل ا أبضااائ بلااى األق ا و ال يلغااى
االجتماع ماما كانت األسباب الدابية ل .
المادة ( : )20ذا الت بضوية احد أبضاء المجلس يح مكان من يلي ل ت تيب األصوات ل دائ ت
االنتخابية من غي أبضاء مجلس االتحاد ل آخا انتخاباات و ذا تعاذ ذلاك يبقاى المقعاد شااغ ا و ذا قا
بدد أبضاء مجلس االتحاد بن النصف يعد مجلس االتحاد مستقيال ويادبو الا ئيس لاى جا اء انتخاباات
جديد ل موبدها القانون المبين ل هذه التعليمات من نفس العال ويعاين الا ئيس هيئاة دا ياة مان طلباة
الجامعة لتسيي أمو االتحاد وتمثي الطلبة لى حين ج اء االنتخابات.
المادة ( : )21يتخذ مجلس االتحاد جميع ق ا ات باألغلبية المطلقة باستثناء الحاالت التالية تكاون بأغلبياة
الثلثين :
أ .التنسيب لى العميد بتعدي تعليمات االتحاد.
ب .حجب الثقة بن الايئة اادا ية أو احد أبضائاا
المادة ( : )22لمجلس االتحاد صالحية ح الايئة اادا ية لالتحاد وللايئة اادا ية صالحية ح أي لجنة
يشكلاا أو لص أي بضو مناا ويق ذلك بأغلبية الثلثين مان الحاضا ين لا اجتمااع المجلاس أو الايئاة
اادا ية.
المادة ( : )23لمجلس االتحاد أن ينظ ل باد العضو الذي لقد بضاويت لا االتحااد ذا الات أساباب
لقدان العضوية  ،وذلك بق ا من مجلس االتحاد.
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المادة ( : )24ينسب مجلس االتحاد بطلاب مان العمياد احاد أبضاائ لعضاوية أي لجناة لا الجامعاة تااتل
بقضايا شؤون الطلبة.
المادة ( :)25تناط بمجلس االتحاد الصالحيات والماال التالية:
أ .انتخاب أبضاء الايئة اادا ية من بين أبضائ باالقت اع الس ي المباش .
ب .سل السياسة العامة لالتحاد واتخاذ الق ا ات والتوصيات ضمن قانون الجامعة وأنظمتاا وأهداف
االتحاد وتعليمات .
ج .م اقبة أداء الايئة اادا ية ومحاسبتاا.
د .مناقشة خطة العم للايئة اادا ية و ق ا ها.
هـ .لص بضو الايئة اادا ية أو بضو مجلس االتحاد ذا ا تكاب بماال محظاو ا أو مخالفاة يخاالن
بالش ف أو السمعة وأدين بأي مناما بحكل قضائ أو بق ا من الجاات المختصاة بتأدياب الطلباة لا
الجامعة.
الفصل الخامس
الهيئة اإلدارية لالتحاد
المادة ( : )26الايئة اادا ية ه الايئة الت تدي شؤون االتحاد وتنفذ قا ا ات مجلسا وها مكونا مان
تسعة أبضاء بلى النحو التال -:
 ئيس مجلس االتحاد. نائب ئيس مجلس االتحاد. أمين س المجلس. أمين الصندوق. خمس أبضاء ينتخبال مجلس االتحاد لعضوية الايئة اادا ية من بين أبضائ لمد بال باالقت اعالس ي المباش ل أو اجتماع قانون .
المادة ( : )27يشت ط ل ك من ئيس المجلس ونائب ما يل -:
أ .أن يكون أ دن الجنسية
ب .أن يكون مسجال لني د جة البكالو يوس
الفصل السادس
مهام وصالحيات رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق
المادة (: )28
أ .تناط ب ئيس مجلس االتحاد الصالحيات التالية:
 .1ئاسة اجتمابات الايئة اادا ية ومجلس االتحاد
 .2التوقيع بلى ق ا ات الايئة اادا ية ومجلس االتحاد وم اسالت ال سمية
 .3التوقيع بلى أواما الصا ف لا جمياع النفقاات بعاد ق ا هاا مان الايئاة اادا ياة ومصاادقتاا مان
العميد.
 .4تمثي االتحاد أمال الجاات ال سمية والطالبية والشعبية
 .5الدبو الجتمابات الايئة اادا ية ومجلس االتحاد
 .6دبو اللجان المشكلة لالجتماع ذا دبت الحاجة لذلك.
ب .تناط بنائب ئيس مجلس االتحاد الصالحيات التالية:
 .1القيال بماال ئيس المجلس أثناء غياب أو تكليف ئيس المجلس ل
 .2القيال بالماال الت يسندها لي ئيس المجلس
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ج .تناط بأمين الس الصالحيات التالية:
 .1توجيا الاادبو لااى أبضاااء الايئااة اادا يااة ومجلااس االتحاااد لالجتماااع وتحضااي جااداو أبمالاااا
والتوقيع بلى محاض اجتماباتاا وت ويد بميد شؤون الطلبة باا.
 .2تدوين محاض جلسات مجلس االتحاد والايئة اادا ية وتوقيعاا واالحتفاظ بنسخ مناا.
 .3متابعة تنفيذ ق ا ات الايئة اادا ية.
 .4استالل الم اسالت الت ت د باسل االتحاد وحفظ وثائقاا.
 .5القيال بأي ماال أخ ى يكلف باا ئيس المجلس.
د .تناط بأمين الصندوق الصالحيات التالية :
 .1صا ف النفقاات ولقاا لقا ا ات الايئاة اادا ياة ومصااادقة العمياد بعاد توقيعااا مان ئايس المجلااس
وأمين الصندوق مجتمعين ومصادقة العميد بلياا.
 .2قبض ااي ادات بموجب يصاالت مختومة بختل االتحاد و يداباا ل حساب المجلس.
 .3تقديل كشف حساب شا ي بالنفقات والوا دات للايئة اادا ية.
 .4أبداد التقا ي المالية المقدمة لمجلس االتحاد والايئة اادا ية.
 .5االحتفاظ بالدلات والمستندات المالية ل مق االتحاد.
 .6ساا نسااخ ماان اايصاااالت وسااندات القاابض وكشااف الحسااابات الشااا ية لااى العميااد الااذي يقااول
بدو ه بإحالتاا لى مدي جاا ال قابة والتدقيق لتدقيقاا ولقا ل نظمة والتعليمات المعمو بااا لا
الجامعة.
المادة ( : )29تناط بالايئة اادا ية الماال والصالحيات التالية :
أ .تنفيذ سياسة وق ا ات مجلس االتحاد واتخاذ الق ا ات الال ماة للقياال بالفعالياات والنشااطات التا
تحقق األهداف العامة لالتحاد.
ب .وضااع مش ا وع موا نااة االتحاااد و لعاااا لمجلااس االتحاااد لمناقشااتاا والتنساايب للعميااد ماان اج ا
ق ا ها.
ج .ااش اف بلى اللجان المنبثقة بن مجلس االتحاد وم اقبة أدائاا.
د .وضع خطة لصلية تت جل أهداف االتحاد بشك ب ام ونشااطات وب ضااا بلاى مجلاس االتحااد
لمناقشتاا والتنسيب باا للعمياد الساتكما جا اءات ابتمادهاا خاال ماد ال تتجااو أسابوبين مان
تقديماا لي .
ه .د اسة القضايا الطالبية والعم بلى حلاا بالتنسيق مع الجاات المعنية ل الجامعة.
و .تقديل التقا ي المالية واادا ية لمجلس االتحاد بن نشاطات االتحاد وأبمال .
 .دبو مجلس االتحاد لالجتماع ل الحاالت العادية واالستثنائية.
 .النظ ل االقت احات والتقا ي المقدمة من أبضاء مجلس االتحاد أو من اللجان المنبثقة بناا.
ط .تنسيب التعدي الذي ت اه مناسبا بلى تعليمات االتحاد لمجلس .
ي .تشكي لجان ل بية دائمة أو مؤقتة من أبضاء مجلس االتحاد وتحديد اختصاصاتاا بعاد مصاادقة
العميد بلياا.
الفصل السابع
لجان المجلس واختصاصاته
المادة (: )30
أ .يعد اجتماع أي لجنة قانونيا بعد الدبو لي بحضو األغلبية و ذا لل يكتم النصااب يؤجا االجتمااع
لى موبد آخ بلى أن ال ي يد بلاى أسابوع ولا هاذه الحالاة يكاون االجتمااع قانونياا ماماا بلا بادد
الحضو .
ب .تتخذ الق ا ات ل أي لجنة بأغلبية الحضو .
ج .تعد اللجان الف بية مستقيلة حكما باستقالة األغلبية المطلقة من أبضائاا.
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المادة ( : )31اللجان الف بية لالتحاد:
أ .تشك اللجان الف بية لالتحاد ل كليات الجامعة بلى النحو التال :
 .1لجنة الكليات العلمية
 .2لجنة الكليات اانسانية
 .3لجنة العالقات العامة واابالل
 .4لجنة النشاطات
 .5لجنة الطالبات.
وتتكون ك لجنة من األبضاء المنتخبين ل تلك الكليات بحي ال ي يد بدد أبضائاا بلى سبعة و ذا اد
بلاااى سااابعة ليجااا ي تشاااكي هاااذه اللجناااة باالنتخااااب ولااا كااا األحاااوا تنتخاااب كااا لجناااة مقاااا ا
لاا من بين أبضائاا.
ب .ل حا استدبى األم شا اك طلباة الجامعاة مان غيا أبضااء االتحااد المنتخباين لا نشااطات هاذه
اللجان ال يتل ذلك ال بعد اخذ موالقة العميد مسبقا.
المادة ( : )32تناط باللجان الف بية لالتحاد وك حسب اختصاصاا الماال التالية:
أ .د اسة و بداد التقاا ي المالياة واادا ياة بلاى مساتوى الادوائ االنتخابياة لا الكلياات المعنياة أو
النشاطات و لعاا للايئة اادا ية.
ب .ااش اف بلى نشاطات االتحاد بلى مستوى الدوائ االنتخابية ل الكليات المعنية وتشكي اللجان
الال مة لتفعي هذه النشاطات.
ج .د اسة قضايا الطلبة ل الدوائ االنتخابية ل الكلية المعنية واقت ا الحلو لاا و لعاا لى الايئة
اادا ية الت تعم بلى حلاا مع الجاات المعنية ل الجامعة.
د .تنفيذ ق ا ات الايئة اادا ية و لع التوصيات واالقت احات لاا.
الفصل الثامن
واجبات رئيس وأعضاء مجلس االتحاد وسقوط العضوية
المادة ( : )33يلت ل ك من ئيس وأبضاء مجلس االتحاد بما يل :
أ .التقيد بقانون الجامعة وأنظمتاا وتعليماتاا.
ب .العم بلى تحقيق أهداف االتحاد.
المادة (: )34
أ .مع م ابا ما و د ل نظال تأدياب الطلباة المادنيين لا جامعاة مؤتاة والتعليماات الصااد بمقتضااه،
يحق للايئة اادا ية ل حالة ثبوت مخالفاة بضاو االتحااد لااذه التعليماات ،أو ا تكابا ماا يسا ء لاى
سمعة الجامعة أو لحاق الض باا يقاع حدى العقوبات التالية:
 .1التنبي
 .2اانذا األول
 .3اانذا الناائ
 .4تجميد العضوية لمد محدد ال ت يد بلى لص د اس واحد
 .5الفص من بضوية الايئة اادا ية أو أي لجنة مان لجاان االتحااد و انتخااب بادي لا مان أبضااء
مجلس االتحاد.
ب .تخضع العقوبات الوا د ل الفق (أ) لمصادقة العميد بلياا.
ج .يبل العضو الذي أوقعت بلية حدى العقوبات السابقة ذك ها خطيا خال مد ال ت يد بلى أسبوع من
تا يخ صدو الق ا .
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المادة ( : )35يحق للعضو الذي اتخذت بحق أي بقوبة من العقوبات المنصوص بليااا لا المااد ()34
التظلل خطيا للعميد خال مد ال ت يد بلى أسبوع من تا يخ بالغ ق ا العقوبة ويبت العمياد لا الاتظلل
خال مد ال ت يد بلى شا من تا يخ ويعتب ق ا ه قطعيا.
المادة ( : )36يفقد ئيس وأبضاء مجلس االتحاد العضوية ل أي من الحاالت التالية:
أ .لقدان احد ش وط الت شح لعضوية مجلس االتحاد المنصوص بلياا ل الماد ( )8من هذه التعليمات.
ب .مخالفة تعليمات االتحاد ولوائح وصدو ق ا من الجاات المختصة بثبوت هذه المخالفة.
ج .ت ك الجامعة أو االنسحاب مناا أو الفص مناا ألي سبب كان.
د .الولا
ه .ااصابة أو الم ض المعيق بن أداء الماال المنوطاة بالعضاو بتق يا طبا مصاادق بليا مان م كا
صح الجامعة.
و .االستقالة الخطية
 .غياب العضو ثال ما ات متتالياة بان حضاو جلساات المجلاس أو خماس ما ات متف قاة دون باذ
تقبل الايئة اادا ية.
 .االنتقا من تخصص لى آخ .
الفصل التاسع
مالية المجلس
المادة ( : )37لالتحاد حساب أمانات لدى وحد الشؤون المالية ل الجامعة بحي يتل الص ف من خاال
شعبة المتابعات المالية ل بماد شؤون الطلبة بعاد مصاادقة بمياد شاؤون الطلباة بلاى المحاضا المالياة
وتتكون موا ده مما يل :
أ .مخصصات مالية سنوية يق ها مجلس العمداء
ب .الابات والتب بات الت يق ها مجلس العمداء
ج .يع النشاطات والفعاليات الطالبية الت يقول باا االتحاد والتا تال الموالقاة بليااا مان قبا ئايس
الجامعة.
د .أية ي ادات أخ ى يوالق بلياا مجلس العمداء بتنسيب العميد.
المادة ( : )38تحا كالة األمو المالية لاى موظاف المتابعاات المالياة لا بمااد شاؤون الطلباة لتادقيقاا
والتأكد من موالقتاا لتعليمات االتحاد واالحتفاظ باا ل سجالت مالية خاصة ويتل صا ف األماوا بقا ا
من الايئة اادا ية بعد مصادقة العميد بلي وتوقيع ك من ئيس المجلس وأمين الصندوق مجتمعين.
المااادة ( : )39للايئااة اادا يااة أن توص ا بص ا ف ساالفة نفقااات مقاادا ها مائااة دينااا يحااتفظ باااا أمااين
الصندوق لغايات تغطية المصا يف النث ية والطا ئة وتسدد حسب األصو المالية.
المادة ( : )40يقدل أمين الصندوق تق ي ا لصليا لى الايئة اادا ياة بان الوضاع الماال لالتحااد وينااق
ل اق ب اجتماع للمجلس وت س نسخة من هذا التق ي لى مدي جاا ال قابة والتادقيق بواساطة العمياد
لغايات تدقيقاا.
المادة (: )41
أ .تعد الايئة اادا ية مش وع الموا نة المالية لالتحاد وتقدمة للمجلس لد است والتنسيب للعميد البتماده.
ب.ال يجو ص ف أي مبل من موا نة الدو الجدياد قبا تساوية موا ناة الادو الساابقة لااا ماع وحاد
الشؤون المالية ل الجامعة.
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المااادة ( : )42يعاااد الفااائض المااال لالتحاااد لصااالح االتحاااد القااادل وبلااى الايئااة اادا يااة أن تساادد كالااة
المستحقات المالية بلى االتحاد أن وجدت قبا انتاااء مادتاا وي سا شاعا لاى مادي جااا ال قاباة بان
ط يق العميد.
المادة ( : )43ال يجو صدا أي نش ات أو بيانات أو مطبوبات أو أية أمو أخ ى ذات كلفة مالية من
االتحاد ال بموالقة مسبقة مان العمياد ويقاول العمياد بمخاطباة دائا اللاوا ل لا الجامعاة مان اجا تنفياذها
وحسب ما هو متبع لدياا.
الفصل العاشر
أحكام ختامية
المادة ( : )44يح مجلس االتحاد بقا ا مان مجلاس العماداء بنااء بلاى تنسايب بمياد شاؤون الطلباة قبا
موبد االنتخابات بشا ين ،ول هذه الحالة يدبو ال ئيس اج اء انتخابات جديد ل موبدها القانون من
ذات العال ويشك ال ئيس لجنة لتسيي شؤون االتحاد وتمثي الطلبة ومان غيا الا اغبين بالت شاح للادو
القادمة من المجلس المنح لى حين ج اء االنتخابات.
المادة ( : )45يبت مجلس الجامعة ل أية أمو لل ي د بلياا نص ل هذه التعليمات ول ااشكاالت الت
تنشأ بن تطبيقاا.
المادة ( : )46ئيس الجامعة وبميد شؤون الطلبة مسؤوالن بن تنفيذ أحكال هذه التعليمات.
المادة ( : )47تلغى هذه التعليمات أية تعليمات سابقة.
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