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 تعليمات اتحاد طلبة جامعة مؤتة 
 ( من نظام أنشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة  5بمقتضى المادة )   ةصادر 

 1987( لسنة  29رقم )
 21/2/2022( تاريخ  2022/ 2021/ 8بموجب قرار مجلس الجامعة رقم )  ةالمعدل و 

 

 

 األولالفصل 
 أحكام عامة 

 

 ويعمة  هاةا ابتبةا ان مةر تةا ي  (الجنةا  المةي    / حاد طلبة جامعة مؤتةة(: تسمى هذه التعليمات )تعليمات ات1المادة )
 اقرا ها.

 

ما لم تيل القرينة بلى خةف   هاءيكون للكلمات والعبا ات الوا دة ف  هذه التعليمات المعا   المحيدة إزا (:2المادة )
 ذلك.

 الجنا  المي    / جامعة مؤتة الجامعة:  -
 ةةةةةة ئيس الجامع الرئيس:  -
 ةةةةةبميي شؤون الطلب لعميي:ا  -
 الجنا  المي   / اتحاد طلبة جامعة مؤتة االتحاد:  -

 .بلمية ف  الجامعةأو شاادة جميع الطلبة المسجلير لني  د جة  العامة:الايئة   -
وهو الايئة الطفهية    انوالت  ميتاا باماألبضاء المنتخبون مر الايئة العامة لك  دو ة    مجلس االتحاد:  -

ذات  األخةةةر  الايئةةةات الطفهيةةةة و  األ ييةةةة إلةةةى المختلفةةةة نافةةةةافة تقةةةوا نالناةةةاطات الطلبةةةة و   تمثةةةالتةةة  
 .االختصاص وفقان للتعليمات الخاصة هاا

 ك  قسم أكاديم  وك  كلية ال يوجي هاا أقساااليائرة:   -

 القسم: هو القسم األكاديم  ف  الكلية  -

 .الناخبير نمقتضى كاوفات معتمية أسماءفيه  لعليااللجنة ا الذي تحيدمكان اال تخاب  االقتراع:مركز   -
وبرئاسةة بميةي شةؤون  اال تخانةات وتاةك  مةر قبة  الةرئيس  بمليةة  إجةراءجنة المناط هاا  لال  العليا:اللجنة    -

 الطلبة. 

 قرا ات المجلس. نفذالايئة الت  تيير شؤون االتحاد وت افدا ية:ة ئالاي  -

 التعليمات أغلبية أخر . ما لم تاترط هذه (1+ % 50) األغلبية:  -

 اللجنة: ه  لجنة تيسر أمو  االتحاد ولحير إجراء اال تخانات الجييية.  -
 

 

مؤتةةة/الجنا  المةةي  ( ويمثةة  طلبتاةةا ويكةةون مقةةره  ( : ياةةك  فةة  الجامعةةة اتحةةاد يسةةمى )اتحةةاد طلبةةة جامعةةة3المةةادة )
 بمادة شؤون الطلبة.
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 الفصل الثاني
 األهداف 

 -التالية: تحقيق الغايات  إلى  نالتنسيق مع بمادة شؤون الطلبة المجلس  ياي (:4المادة )
مةر  تمثي  طلبة الجامعة والمحافظة بلى مكتسباتام وتبن  قضاياهم والعم  بلى حلاا مع إدا ة الجامعةة  .1

 .خفل بمادة شؤون الطلبة
 كفاءتاا.ض هاا و فع الماا كة ف  دبم المسيرة األكاديمية والثقافية واالجتماعية الجامعية والناو  .2
 توفير فرص التفاب  االيجاه  هير الطلبة والايئة التي يسية والموظفير وإدا ة الجامعة. .3
الةةوطر والجامعةةة ةةةمر و وتعزيةةز اال تمةةاء ل مةةة   تنميةةة شخصةةية الطالةةك المتكاملةةة الواعيةةة لقضةةايا األمةةة .4

 وثقافتاا العربية وافسفمية. األمةبقيية  إطا 
 وتعزيز  و  التعاون ومفاوا العم  الجماب . اآلخر  واحتراا الرأي والرأي تنمية  و  الحوا .5
الماا كة ف  النااطات الطفهية الجامعية المختلفة الاادفةة و فةع كفاءتاةا والناةوض نالعمليةة التربويةة مةر  .6

 .خفلاا
 .العنصريةو  وافقليميةالعم  بلى وحية الصف وتوثيق بر  الوحية الوطنية و بذ النعرات الطائفية  .7
والتعليمةات  األ ظمةةحسةك ف  تقييم العون والمسابية للطلبة المحتةاجير   ةبمادة شؤون الطلب  التنسيق مع .8

 المعمول هاا ف  الجامعة.
 والعالمية. وافسفميةالماا كة ف  النااطات الطفهية العربية  .9

 .والمناسبات الرسمية والوطنية واألعيادالماا كة ف  االحتفاالت  .10
 وتعليماتاةةا ياسةةة العامةةة لفتحةةاد واتخةةاذ القةةرا ات والتوصةةيات ةةةمر قةةا ون الجامعةةة وأ ظمتاةةا سةةم الس .11

 .االتحاد وتعليماته وأهيا 
 للجامعة. األكاديميةلسلبية الت  تؤثر ف  المسيرة امكافحة ظاهرة العنف الجامع  وغيرها مر الظواهر  .12

 

 الفصل الثالث 
 ه عضوية المجلس وتكوين

 

 ف  الايئة العامة.بامفن الجامعة لني  د جة بلمية بضوان منتظم ف  و ك  طالك مسج  يعي  (:5المادة )
 

  مةع مرابةاة أحكةاا المةادة الماةا كة فة  كافةة فعاليةات االتحةادو والتصةوي     المسج  الترشةح   للطالكيحق    (:6المادة )
 التعليمات. هذه ( مر8)

 

 (:7المادة )
   ااية تارير الثا  .االتحاد ف   تتم بملية االقتراع ال تخاب أبضاء مجلس .أ 
  فةالرئيس لةرئيسيقةي ها اأو ظةرو  قةاهرة  لعةذ  اال تخانات ف  وقتاا المحةيد  إجراءف  حال تعذ     . ب

االتحاد فة  يتم تاكي  لجنة لتسيير أبمال مجلس   تنسيك مر بميي شؤون الطلبةالجامعة وبناءن بلى  
 .واحير  اال تخانات ف  يوا د اس  أو الظر   وتُّج العذ ماامه حتى زوال ذلك  أداء
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 :ما يل   لعضوية مجلس االتحاد ياترط ف  الطالك المرش  (:8المادة )

 %65ال يق  معيلة التراكم  بر  أن .أ
لعةيد مةر السةابات المعتمةية ال  اال تخانةاتف  الفص  الةذي تجةري فيةه  يكون مسجفن ف  الجامعة  أن . ب

 .سمو  نهالم مر العكء الي اس   األد ى بر الحي يق  
الذي تجري فيه اال تخانات  وبلى أن يتبقةى بليةه مةا ال  العاا الي اس  ال يكون متوقعان تخرجه ف    أن  . ج

 ( سابة معتمية.45يق  بر )

  .ال يكون قي صي ت نحقه بقوبة تأديبية أن .د
 أبلةى  الحاصة  بلةى ف  حالة شغو  مقعي ف  إحي  الةيوائر ألي سةبك يةتم تعبئةة المقعةي الاةاغر مةر   .هة

 الفائز هتلك اليائرة. يأت  نعي العضوالذي األصوات 
 (:9المادة )

حقةه فة  الترشةح   يحلغةى عمليةة اال تخانةات لمر أي طالك  مخالفةثب  للجنة العليا لف تخانات حيوث   إذا .أ
 اليو ة الت  تلياا.و   واالقتراع ف  تلك اليو ة

فة  كة  ت اصةو اال  بةيد مةرو   القسةم(دائةرة ا تخاهيةة )فقة  فة  كة  واحةي صةوت  نيحق للطالك افدالء   .ب 
 (.أ/15و د ف  المادة ) كلية ال يوجي هاا أقساا مع مراباة ما

 

 (:10المادة )
أ بعةةة أيةةاا  ولمةةية الثلةةا األول مةةر شةةار تاةةرير األولفةة   لجنةةة العليةةا  نقةةرا  مةةر اليةةتم فةةت  نةةاب الترشةةح  .أ

والموابيةةي  األمةةاكرفةة  و  (8المةةادة ) اةةروط الةةوا دة فةة  ال  ممةةر تتةةوفر فةةيام وتقةةيا طلبةةات الترشةةح   د اسةية
 لجنة العليا لف تخانات.المحيدة مر قب  ال

ة أيةةاا د اسةةية مةةر تةةا ي  ا تاةةاء فتةةرة الترشةة  ممةةر المرشةةحير خةةفل أ بعةة أسةةماء لجنةةة العليةةاال لةةرعت  . ب
  وتكةةةون مةةةية االبتةةةراض للجنةةةة بلةةةى األسةةةماء خةةةفل ثةةةفث أيةةةاا د اسةةةية مةةةر اةةةروطال بلةةةياما طبقةةة  
 إبف اا.

 مر شار تارير ثا  . ولاأل  األسبوع تبيأ اليباية اال تخاهية ف    . ج

مةةر  أسةةبوبيرلعمةةادة مةةع العاةةية المصةةروفة بليةةه قبةة  ا لمةةيير دائةةرة الايئةةات فةة  مقةةر االتحةةاد  تسةةليميةةتم   .د
 اال تخانات لليو ة التالية. إجراءموبي 

 

قبة  موبةي اال تخانةات و   المرشةحير أسماء إبفنعي نيقيا ا سحانان خطيان للجنة العليا   أنللمرش     يجوز  (:11المادة )
 .األق د اسية بلى  أياا ةهثفث

 
 

 تناط ناللجنة العليا ما يل : (:12المادة )
 .لية االنتخابية بما يضمن نجاحهاتحديد مراكز االقتراع والفرز لكل دائرة انتخابية وتجهيز مستلزمات العم .1
 .د عمليات الدعاية االنتخابية واالقتراع والفرزالعامة التي تحد واإلرشاداتالخطوات وضع  .2

 .من تاريخ تقديم الطعن أسبوعالنظر في الطعون المقدمة للجنة من قبل المرشحين والبت فيها خالل  .3

 تمديد فترة االنتخابات في الدائرة التي لم يكتمل فيها النصاب لمدة ساعتين فقط. .4

 المتعلقة بالعملية االنتخابية.الطارئة التي لم يرد فيها نص و  األمورالبت في  .5
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فللجندة تمديدد االنتخابدات لفتدرة مسداوية لفتدرة  وانقطاعهدا اسدتمرار عمليدة االقتدراع يعطدل  خلدلفي حال حددو    .6
 االنقطاع.

 
 

ينسك هيئة التي يس  أبضاءوتتكون مر بيد مر   تاك  لجان فرعية لف تخانات ف  ك  دائرة ا تخاهية  :(13المادة )
 ويكون   والتسجي ختص مر  فس اليائرة  وممثلير بر بمادة شؤون الطلبة ووحية القبول العميي الم  هام

 لاا.أحي أبضاء هيئة التي يس مقر ان 
 
 

 :ما يل   للجنة الفرعيةيناط نا (:14المادة )
واالحتيةةةاط لكةةة  مركةةةز اقتةةةراع وفةةةرز لكةةة  دائةةةرة  يرلياألصةةةمنةةةيوب  المرشةةةحير  أسةةةماء مةةةر التحقةةةق .أ

  مر بيا وجود المنيوب األصل  واالحتياط معان ف  المركز. والتأكي  ا تخاهية
 يكتفة  تعةذ  وجةود خةتم  وإذا  مقةر  اللجنةةاالقتراع نالخاتم المعتمي ويوقةع بلياةا   أو اقتم  خ . ب

 األبضةةةاءوتحريةةةر محاةةةةر االقتةةةراع والفةةةرز ويوقعاةةةا سةةةائر  أبضةةةائاا أمةةةااهتوقيةةةع مقةةةر  اللجنةةةة 
 .مر ينوب بنام أووالمرشحير 

والفةةةرز فةةة  ذلةةةك المركةةةز  ويةةةتم حةةة  ذلةةةك  ع االقتةةةرا التةةة  تعرقةةة  سةةةير بمليةةةة  افشةةةكاالت  البةةة  فةةة  . ج
 .للجنة العليا للب  فيه األمر ك يحاللتعذ  ذ وإذانقرا  مر اللجنة الفرعية   افشكال

 
 

 مجلس االتحاد بلى النحو التال :ل لية اال تخاهيةمالعتتم  (:15المادة )
يخصةص أقسةاا واحي وك  كلية ال يوجي هاا مقعي  ستق  يخصص لهقسم دائرة ا تخاهية معتبر ك   ي .أ

ومقعةيان للكليةة التة  يقة  بةيد طلبتاةا   ( طالك1000لاا ثفث مقابي الت  يزيي بيد طلبتاا بر )
 ( طالك.999بر )

 مر:لك  يخصص   . ب

 ثفث مقابي. /الي اسات العليادائرة كلية   -

 .مقعيان /لطلبة الوافييردائرة ا  -
 لك صوت واحي ف  اليائرة اال تخاهية )القسم(.يكون لك  طا  . ج

يوجةي فياةا أقسةاا أكاديميةة تمةن  د جةات ال التة  فة  الكليةات يكون لك  طالك بةيد مةر األصةوات    .د
 ./أ(15  مع مراباة ما و د ف  المادة )بلمية

نموجةةةك القةةةوائم  دائةةةرة الطلبةةةة المسةةةجلير الةةةذير يحةةةق لاةةةم اال تخةةةاب فةةة  كةةة   أسةةةماءالعميةةةي  علةةةري  .ه
  وتكةون مةية االبتةراض للجنةة بلةى ومركةز الحاسةوب ول والتسةجي بةلرسمية الت  ترد مر وحةية القا

 األسماء خفل ثفث أياا د اسية مر إبف اا.

المطلقة مةر  األغلبيةياا ك فياا  أنتجري اال تخانات ناالقتراع السري المباشر وياترط البتمادها   . و
وف  حةال بةيا اكتمةال النصةاب   تلك اليائرة اال تخاهية مجموع الطلبة الذير يحق لام اال تخاب ف  

بعةةي ذلةةك قا و يةةة مامةةا هلةة  و وتكةةون اال تخانةةات  سةةابة واحةةية فقةة  فةة  أي دائةةرة  تمةةيد اال تخانةةات 
 بيد المقتربير.

 ثفثةةةة مقابةةةيمقابةةةي   سةةةتةيخصةةةص للطالبةةةات  مةةةع مرابةةةاة مةةةا و د فةةة  الفقةةةرة )أ( مةةةر هةةةذه المةةةادة  .ز
 .اف سا يةللكليات  فثة مقابيثو   للكليات العلمية
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خانات لمجلس اتحاد الطلبة طالبات مر المرشحات لف ت س تعلر اللجنة العليا لف تخانات فوز   .  
حيةا تحةيد الفةائزات   بةر الكليةات اف سةا ية اتطالبة ثةفثو   بر الكليات العلميةة طالبات  ثفث

قا  ةةة مةةع النسةةك المئويةةة فةة   سةةبة مئويةةة فةة  دوائةةرهر نالم أبلةةى بةةر الكليةةات لحصةةولار بلةةى 
 .اال تخاهيةاليوائر 

المرشحير الحاصلير بلى مقعي اليائرة اال تخاهية الواحية يتم توزيع مةية   أصواتتساو  بيد    إذا  . ط
مةةا لةةم يتنةةازل أحةةيهم  افدا يةةةالايئةةة  أبضةةاءا تخانةةات  إجةةراءموبةةي قبةة  العضةةوية هيةةنام نالقربةةة 

 .خطيان  لآلخر
بلةى أن   تةائ  اال تخانةات إبةفنمةر تةا ي   سةنتير د اسةيتيراالتحةاد تكون مية بضوية مجلس   . ي

 . ااية ك  باا د اس   افدا يةا تخاب الايئة  إلى يصا  
 

 

 : االقتراع ناطلة أو اقتعي  (:16المادة )
 ها.غير موقعة مر مقر   أوتم اللجنة الفرعية كا   غير مختومة نخ إذا .أ
لير ف  الكاوفات والنماذج االلكترو ية داخ  أحةي مراكةز حص  فرق هير بيد المقتربير المسج  ذاإ  . ب

%( فةة  الةةيائرة اال تخاهيةةة الواحةةية يعةةي االقتةةراع فةة  تلةةك 2)بةةر بلةةى أو تةةنقص االقتةةراع هنسةةبة تزيةةي 
ال يزيةي  أناللجنةة العليةا لف تخانةات بلةى  تحةيدهاليائرة اال تخاهية الغيةان وتعةاد ا تخاناتاةا فة  موبةي 

 اال تخانات. إجراء ي  مر تا أسبوبيربلى 
 

لةةةرئيس اللجنةةةة العليةةةا  خطيةةةان مةةةع هيةةةان األسةةةباب مرشةةة  الطعةةةر فةةة   تةةةائ  ا تخانةةةات دائرتةةةه ألييحةةةق (: 17المةةةادة )
وبلةةى اللجنةةة البةة  فةة  الطعةةر  النتةةائ  إبةةفنواحةةيان مةةر تةةا ي   أسةةبوبان لف تخانةةات فةة  مةةية ال تتجةةاوز 

 مر تا ي  تقييمه. أسبوع خفل 
 

 

 الفصل الرابع 
 اجتماعات المجلس وصالحياته

 

 :(: اجتمابات مجلس االتحاد18المادة )
 أولةى وتعقةي   مةر تةا ي  ا تخانةه األكثةربلةى  ثفثةة أسةاهيعييبو الرئيس مجلس االتحاد لف عقاد خفل  .أ

مجلس االتحاد نااللتزاا  ألبضاءأداء القسم ثناءها  أالحاةرير سنان ويتم    األبضاءكبر  أجلساته هرئاسة  
مةير أو   مةير سةرهأو   ا تخةاب  ئةيس المجلةس و ائبةهو    نقوا ير الجامعة وتعليماتاا والمحافظة بلياا  التاا

 واحية.بلى و قة  افدا يةلايئة ل أبضاءوخمسة   الصنيوق 
لمناقاةةةة  د اسةةة   كةةة  فصةةة بلةةةى األقةةة  مةةةر جتمةةةع مجلةةةس االتحةةةاد اجتمابةةةان باديةةةان ثةةةفث مةةةرات ي  . ب

 .لاألبماالموةوبات المي جة بلى جيول 
 :ةجوز للمجلس بقي اجتماع استثنائ  ف  الحاالت التاليي  . ج

 .ألسباب طا ئة افدا يةهيبوة مر الايئة   .1
وفةة  هةةذه   الطلةةك أسةةبابموةةةحان فيةةه  األقةة المجلةةس بلةةى  أبضةةاءنطلةةك خطةة  مقةةيا مةةر ثلةةا   .2

ال و   مةر تةا ي  تقةييم الطلةك أسةبوع ل عقةاد خةفدبوة المجلس لف   افدا يةالايئة  الحالة يجك بلى  
 .األبماليجوز مناقاة غير القضايا المي جة بلى جيول 
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مةر  األقة د اسةية بلةى  أيةاابر موبي اجتماع مجلةس االتحةاد ومكا ةه قبة  ثفثةة   افدا يةتعلر الايئة    .د
 .السر أميرمر  األبمالويتم الحصول بلى  س  جيول  ا عقادهتا ي  

   يةةرأ  األخيةةروفةة  حةةال غيةةاب   ههرئاسةةة  ائبةة فةة  حةةال غيةةاب  ئةةيس مجلةةس االتحةةاد تعقةةي الجلسةةات  هةةة.
 .افدا يةالحاةرير سنان ف  الايئة  أكبراالجتماع 

اجتمةاع خخةر  إلةى يةيبى وف  حال بةيا اكتمةال النصةاب   أبضائهيعي االجتماع قا و يان نحضو  ثلث   . و
اع مامةةا يلغةةى االجتمةة وال  أبضةةائهمةةر حضةةر  فةةيمرويكةةون االجتمةةاع الثةةا   قا و يةةان   أسةةبوبيرخةةفل 
 .الياعية له األسبابكا   

 
 

فة  دائرتةه اال تخاهيةة  األصةواتفة  ترتيةك  هالمجلس يح  مكا ةه مةر يلية أبضاء أحيزال  بضوية  إذا  (:19المادة )
قة  بةيد  وإذا  تعةذ  ذلةك يبقةى المقعةي شةاغران  وإذا  مجلةس االتحةاد فة  خخةر ا تخانةات  أبضةاءمر غيةر  
ا تخانةات  إجةراء إلةى الةرئيس  مسةتقيفن  ويةيبومجلةس االتحةاد بةر النصةف يعةي مجلةس االتحةاد   أبضاء

مةةر  إدا يةةةويعةير الةةرئيس هيئةة   هةذه التعليمةةات مةةر  فةس العةةاا القةةا و   المبةير فةة  موبةيها جييةية فةة  
 اال تخانات. إجراءحير  إلى لتسيير أمو  االتحاد وتمثي  الطلبة طلبة الجامعة 

 
 

 الثلثير: نأغلبيةالمطلقة ناستثناء الحاالت التالية تكون  ناألغلبيةيتخذ مجلس االتحاد جميع قرا اته  (:20المادة )
 .هتعيي  تعليمات االتحاد عمييال إلى  التنسيك  .أ
 .أبضائاا أحي أو افدا يةحجك الثقة بر الايئة   . ب

 

صةفحية حة  أي لجنةة ياةكلاا  افدا يةةايئةة للفتحةاد ول افدا يةةصفحية حة  الايئةة االتحاد    (: لمجلس21المادة )
 الايئةةة أومةةر الحاةةةرير فةة  اجتمةةاع المجلةةس  نأغلبيةةة الثلثةةيرويقةةر  ذلةةك   فصةة  أي بضةةو مناةةا أو

 .افدا ية
 

فقةةيان  أسةةبابزالةة   إذاالعضةةو الةةذي فقةةي بضةةويته فةة  االتحةةاد  إبةةادةينظةةر فةة   أنلمجلةةس االتحةةاد  (:22المةةادة )
 .مجلس االتحادوذلك نقرا  مر  العضوية 

 

لعضةةوية أي لجنةةة فةة  الجامعةةة تاةةتم نقضةةايا  أبضةةائهاحةةي  نطلةةك مةةر العميةةي( : ينسةةك مجلةةس االتحةةاد 23المةةادة )
 .شؤون الطلبة

 

 تناط نمجلس االتحاد الصفحيات والمااا التالية: :(24المادة )
 ناالقتراع السري المباشر. أبضائهالايئة افدا ية مر هير  أبضاءا تخاب  .أ
 وأهةيا والتوصةيات ةةمر قةا ون الجامعةة وأ ظمتاةا    واتخةاذ القةرا ات   السياسة العامة لفتحاد سم   . ب

 االتحاد وتعليماته.
 ومحاسبتاا. افدا يةالايئة  أداءمراقبة  . ج
 .وإقرا هامناقاة خطة العم  للايئة افدا ية  .د

مخالفةةة يخةةفن  أو ا تكةةك بمةةفن محظةةو ان  إذابضةةو مجلةةس االتحةةاد  أو افدا يةةةفصةة  بضةةو الايئةةة هةةة. 
ختصة هتأديك الطلبة ف  منحكم قضائ  أو نقرا  مر الجاات المناما    نأيأدير و   السمعة  وأنالار   
 .الجامعة
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 الفصل الخامس 

 لالتحاد  اإلداريةالهيئة 
 اءأبضةعة نفذ قرا ات مجلسه وه  مكو ه مر تسوت  ه  الايئة الت  تيير شؤون االتحاد افدا يةالايئة  (:25المادة )

 -التال : بلى النحو 
 . ئيس مجلس االتحاد -
 . ائك  ئيس مجلس االتحاد -
 .سر المجلس أمير -
 .صنيوق ال أمير -
لمةية بةاا نةاالقتراع  أبضةائهمةر هةير  افدا يةةينتخبام مجلةس االتحةاد لعضةوية الايئةة   أبضاءه  خمس -

 .اجتماع قا و    أولالسري المباشر ف  
 

 -المجلس و ائبه ما يل :( : ياترط ف  ك  مر  ئيس 26المادة )
 .الجنسية أ د   يكون  أن .أ
  .يكون مسجفن لني  د جة البكالو يو  أن .ب 

 

 الفصل السادس 
 مهام وصالحيات رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق 

 (: 27المادة ) 
 االتحاد الصفحيات التالية:مجلس تناط هرئيس  .أ

 .االتحادومجلس  افدا ية ئاسة اجتمابات الايئة  .1
 .ومجلس االتحاد ومراسفته الرسمية افدا يةالتوقيع بلى قرا ات الايئة  .2
  .مر العمييتاا ومصادق افدا يةمر الايئة  اإقرا هالصر  ف  جميع النفقات نعي  أوامرالتوقيع بلى  .3
 .الجاات الرسمية والطفهية والاعبية أمااتمثي  االتحاد  .4
 .ومجلس االتحاد افدا يةاليبوة الجتمابات الايئة  .5
 دب  الحاجة لذلك. إذادبوة اللجان الماكلة لفجتماع  .6

 

 :الصفحيات التالية مجلس االتحاد  ئيسنائك تناط ه . ب
 . ئيس المجلس له تكليف أوغيانه  أثناءالقياا نمااا  ئيس المجلس  .1
 . ئيس المجلس إليهالقياا نالمااا الت  يسنيها  .2

 

 :الصفحيات التالية السر نأميرتناط  . ج
  أبمالاةةةاوتحضةةةير جةةةياول   ومجلةةةس االتحةةةاد لفجتمةةةاع   افدا يةةةةالايئةةةة  أبضةةةاء إلةةةى توجيةةةه الةةةيبوة  .1

 .ي بميي شؤون الطلبة هاايزو وت  محاةر اجتماباتاا بلى والتوقيع 
 .امنا  واالحتفاظ هنس اتيوير محاةر جلسات مجلس االتحاد والايئة افدا ية وتوقيعا .2
 .دا يةاف متانعة تنفيذ قرا ات الايئة  .3
 .استفا المراسفت الت  ترد ناسم االتحاد وحفظ وثائقاا .4
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 .هاا  ئيس المجلس هكلفي أخر  القياا نأي مااا  .5
 

 التالية:الصفحيات  الصنيوق  تناط نأمير .د
 ئةةيس المجلةةس وأمةةير  نعةةي توقيعاةةا مةةرومصةةادقة العميةةي   افدا يةةةصةةر  النفقةةات وفقةةان لقةةرا ات الايئةةة  .1

 .ة العميي بليااومصادق الصنيوق مجتمعير
 ف  حساب المجلس. وإيياباامختومة نختم االتحاد  إيصاالتنموجك  افيراداتقبض  .2
 تقييم كاف حساب شاري نالنفقات والوا دات للايئة افدا ية. .3

 التقا ير المالية المقيمة لمجلس االتحاد والايئة افدا ية. أبياد .4
 حاد.االحتفاظ ناليفاتر والمستنيات المالية ف  مقر االت .5
 هالعميةةي الةةذي يقةةوا هةةيو   إلةةى وسةةنيات القةةبض وكاةةف الحسةةانات الاةةارية  افيصةةاالتإ سةةال  سةة  مةةر  .6

 الجامعة. المعمول هاا ف  والتعليمات  ل  ظمةااز الرقانة والتيقيق لتيقيقاا وفقان جميير  إلى  نإحالتاا
 
 

 التالية:الصفحيات المااا و تناط نالايئة افدا ية  (:28المادة )
واتخةاذ القةرا ات الفزمةة للقيةاا نالفعاليةات والناةاطات التة  تحقةق   ذ سياسة وقرا ات مجلس االتحةادتنفي .أ

 .العامة لفتحاد األهيا 
 .إقرا هاوالتنسيك للعميي مر اج    وةع ماروع مواز ة االتحاد و فعاا لمجلس االتحاد لمناقاتاا  . ب
 .أدائاابة بلى اللجان المنبثقة بر مجلس االتحاد ومراق افشرا   . ج
االتحةةةاد ناةةةك  هةةةرام  و اةةةاطات وبرةةةةاا بلةةةى مجلةةةس االتحةةةاد  أهةةةيا وةةةةع خطةةةة فصةةةلية تتةةةرجم  .د

مر تقييماا  أسبوبيرابتمادها خفل مية ال تتجاوز   إجراءاتوالتنسيك هاا للعميي الستكمال     لمناقاتاا
 .إليه
 .ف  الجامعةد اسة القضايا الطفهية والعم  بلى حلاا نالتنسيق مع الجاات المعنية   .ه
 .وأبمالهلمجلس االتحاد بر  ااطات االتحاد  وافدا يةتقييم التقا ير المالية  . و
 .ةواالستثنائيدبوة مجلس االتحاد لفجتماع ف  الحاالت العادية  .ز
 مر اللجان المنبثقة بناا. أومجلس االتحاد  أبضاءالنظر ف  االقتراحات والتقا ير المقيمة مر  .  
 تعليمات االتحاد لمجلسه. بلى ه مناسبان تنسيك التعيي  الذي ترا  . ط
وتحييةةي اختصاصةةاتاا نعةةي مصةةادقة   مجلةةس االتحةةاد أبضةةاءمةةر  مؤقتةةةتاةةكي  لجةةان فرعيةةة دائمةةة أو  . ي

 العميي بلياا.
 

 السابع الفصل 
 لجان المجلس واختصاصاته 

 

  (:29المادة )
يكتمة  النصةاب يؤجة  االجتمةاع لةم  وإذا  األغلبيةةنحضةو   إليةهيعي اجتماع أي لجنةة قا و يةان نعةي الةيبوة  .أ

وفةة  هةةذه الحالةةة يكةةون االجتمةةاع قا و يةةان مامةةا هلةة  بةةيد   أسةةبوع ال يزيةةي بلةةى  أنموبةةي خخةةر بلةةى  إلةةى 
 الحضو .

 الحضو . نأغلبيةتتخذ القرا ات ف  أي لجنة   . ب
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 .أبضائااالمطلقة مر  األغلبيةتعي اللجان الفرعية مستقيلة حكمان ناستقالة   . ج
 

 جان الفرعية لفتحاد:الل (:30المادة )
 تاك  اللجان الفرعية لفتحاد ف  كليات الجامعة بلى النحو التال : .أ

 .لجنة الكليات العلمية .1
 .اف سا يةلجنة الكليات  .2
 .وافبفا لجنة العفقات العامة .3
 .لجنة النااطات .4
 .لجنة الطالبات .5

زاد بلةى  وإذا بلةى سةبعة  أبضةائاابةيد  نحيةا ال يزيةي  المنتخبير ف  تلك الكليةات األبضاءمر  وتتكون ك  لجنة 
 تنتخةةةةةةةةةةةك كةةةةةةةةةةة  لجنةةةةةةةةةةةة مقةةةةةةةةةةةر ان  األحةةةةةةةةةةةوالوفةةةةةةةةةةة  كةةةةةةةةةةة    سةةةةةةةةةةةبعة فيجةةةةةةةةةةةري تاةةةةةةةةةةةكي  هةةةةةةةةةةةذه اللجنةةةةةةةةةةةة ناال تخةةةةةةةةةةةاب

 .أبضائاالاا مر هير  
االتحاد المنتخبةير فة   اةاطات هةذه  أبضاءطلبة الجامعة مر غير   إشراك  األمرحال استيبى      ف . ب

 ميي مسبقان.نعي اخذ موافقة الع إال اللجان ال يتم ذلك 
 

 :المااا التالية ااحسك اختصاص وك  اللجان الفرعية لفتحادتناط ن( : 31المادة )
أو بلةةةةى مسةةةةتو  الةةةةيوائر اال تخاهيةةةةة فةةةة  الكليةةةةات المعنيةةةةة  وافدا يةةةةةالتقةةةةا ير الماليةةةةة  وإبةةةةيادد اسةةةةة  .أ

 .افدا يةو فعاا للايئة   النااطات
وتاةةةكي    ائر اال تخاهيةةةة فةةة  الكليةةةات المعنيةةةةبلةةةى  اةةةاطات االتحةةةاد بلةةةى مسةةةتو  الةةةيو  افشةةةرا   . ب

 اللجان الفزمة لتفعي  هذه النااطات.
الايئةةة  إلةى الحلةول لاةا و فعاةا  قتةرا او   د اسةة قضةايا الطلبةة فة  الةيوائر اال تخاهيةة فة  الكليةة المعنيةة  . ج

 ف  الجامعة. المعنيةالت  تعم  بلى حلاا مع الجاات  افدا ية
 و فع التوصيات واالقتراحات لاا. دا يةاف تنفيذ قرا ات الايئة  .د

 

 الثامن الفصل 
 االتحاد وسقوط العضوية  مجلس وأعضاءرئيس واجبات 

 

 :مجلس االتحاد نما يل   وأبضاءيلتزا ك  مر  ئيس  (:32المادة )
 وتعليماتاا. وأ ظمتااالتقيي نقا ون الجامعة  .أ
 العم  بلى تحقيق أهيا  االتحاد. . ب

 

 (:33المادة )
  يحق والتعليمات الصاد ة نمقتضاه ما و د ف   ظاا تأديك الطلبة المي يير ف  جامعة مؤتةمع مراباة   .أ

سةمعة  إلةى ا تكانةه مةا يسة ء  أواةذه التعليمةات  لللايئة افدا ية ف  حالة ثبوت مخالفةة بضةو االتحةاد 
 العقوبات التالية: إحي  إيقاع الضر  هاا  إلحاق أوالجامعة 

 .التنبيه .1
 .  األول اف ذا  .2
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 .الناائ   اف ذا  .3
 .تجميي العضوية لمية محيدة ال تزيي بلى فص  د اس  واحي .4
 أبضةةاءلةةه مةةر  وا تخةةاب هةةيي   أو أي لجنةةة مةةر لجةةان االتحةةاد افدا يةةةالفصةة  مةةر بضةةوية الايئةةة  .5

 مجلس االتحاد.
 لمصادقة العميي بلياا. الفقرة )أ(خضع العقوبات الوا دة ف  ت  . ب
مر  أسبوع العقوبات السانقة ذكرها خطيان خفل مية ال تزيي بلى   ي إحبلية   أوقع يبل  العضو الذي  . ج

 .تا ي  صيو  القرا 
 

 

 ( الةةتظلم34المةةادة ) نصةةوص بلياةةا فةة  أي بقوبةةة مةةر العقوبةةات الم نحقةةهيحةةق للعضةةو الةةذي اتخةةذت  (:34المةةادة )
عميةي فة  الةتظلم ويبة  ال  قةرا  العقوبةة إهفغةهمةر تةا ي   أسةبوع خةفل مةية ال تزيةي بلةى خطيان للعميي  

 ويعتبر قرا ه قطعيان.  خفل مية ال تزيي بلى شار مر تا يخه
 
 

 :العضوية ف  أي مر الحاالت التالية مجلس االتحاد وأبضاء ئيس  يفقي (:35المادة )
( مةةر هةةذه 8لعضةةوية مجلةةس االتحةةاد المنصةةوص بلياةةا فةة  المةةادة )  شةةروط الترشةةح  أحةةيفقةةيان  .أ

 .التعليمات
 .هذه المخالفة هثبوتوصيو  قرا  مر الجاات المختصة  التحاد ولوائحهمخالفة تعليمات ا . ب
 سبك كان. ألي الفص  مناا أوترك الجامعة أو اال سحاب مناا   . ج
 الوفاة .د
مصةةادق بليةةه مةةر  الماةةاا المنوطةةة نالعضةةو هتقريةةر طبةة   أداءالمةةرض المعيةةق بةةر  أو افصةةانة .ه

 مركز صح  الجامعة.
 االستقالة الخطية . و
خمس مرات متفرقة دون بذ   أوث مرات متتالية بر حضو  جلسات المجلس غياب العضو ثف .ز

 .افدا يةالايئة  هتقبل
 اال تقال مر تخصص إلى خخر. .  

 

 التاسعالفصل 
 مالية المجلس 

 

ناسةةمه فةة  أي هنةةك فةة  الحةةرا  أموالةةهوتةةودع   افدا يةةةلفتحةةاد ميزا يةةة خاصةةة نةةه تاةةر  بلياةةا الايئةةة  (:36المةةادة )
 مما يل : هن موا دالجامع  وتتكو 

 .مخصصات مالية سنوية يقر ها مجلس العمياء .أ
 .الابات والتبربات الت  يقرها مجلس العمياء  . ب
والتةة  تةةم الموافقةةة بلياةةا مةةر قبةة   ئةةيس   ع الناةةاطات والفعاليةةات الطفهيةةة التةة  يقةةوا هاةةا االتحةةاد يةة . ج

 الجامعة.
 .يهتنسيك العمي أخر  يوافق بلياا مجلس العمياء إيراداتأية  .د
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و ئةةيس شةةعبة   يةةتم الصةةر  وتوقيةةع الاةةيكات مةةر قبةة  الةةيكتو  بميةةي شةةؤون الطلبةةة نصةةفته الوظيفيةةة .ه
 .المتانعة المالية

 

والتأكةي مةر   موظةف المتانعةات الماليةة فة  بمةادة شةؤون الطلبةة لتةيقيقاا إلةى المالية  األمو تحال كافة   (:37المادة )
مةةع مرابةةاة الفقةةرة )ه( مةةر المةةادة   سةةجفت ماليةةة خاصةةةموافقتاةةا لتعليمةةات االتحةةاد واالحتفةةاظ هاةةا فةة  

(36.) 
 
 

الصةنيوق لغايةات  أمةيريحةتفظ هاةا   سةلفة  فقةات مقةيا ها مائةة دينةا  توصة  نصةر   أنللايئة افدا يةة    (:38المادة )
 المالية. األصولتغطية المصا يف النثرية والطا ئة وتسيد حسك 

 
 

 أقةةربوينةةاقف فةة    ع المةةال  لفتحةةادافدا يةةة بةةر الوةةةالايئةةة  إلةةى  فصةةليان الصةةنيوق تقريةةران  أمةةيريقةةيا  (:39المةةادة )
لغايات  هواسطة العميي ميير جااز الرقانة والتيقيق إلى وترس   سخة مر هذا التقرير    اجتماع للمجلس

 .تيقيقاا
’’ 

  (:40المادة )
 يمة للمجلس لي استه والتنسيك للعميي البتماده.وتق  ماروع المواز ة المالية لفتحاد افدا يةتعي الايئة  أ.          
ال يجةةوز صةةر  أي مبلةة  مةةر مواز ةةة الةةيو ة الجييةةية قبةة  تسةةوية مواز ةةة الةةيو ة السةةانقة لاةةا مةةع وحةةية  ب.         

 الاؤون المالية ف  الجامعة.
 

تسةةيد كافةةة المسةةتحقات  أن افدا يةةةوبلةةى الايئةةة   االتحةةاد القةةاداالفةةائض المةةال  لفتحةةاد لصةةال   (: يعةةاد41المةةادة )
مةةيير جاةةاز الرقانةةة بةةر طريةةق  ى إلةة إشةةعا ويرسةة    وجةةيت قبةة  ا تاةةاء مةةيتاا أنالماليةةة بلةةى االتحةةاد 

 العميي.
 

  تحةادمةر اال أو أيةة أمةو  أخةر  ذات كلفةة ماليةة مطبوبةات  أوهيا ةات  أوأي  اةرات  إصةيا ال يجةوز  (:42المادة )
وحسك   تنفيذهاالعميي نمخاطبة دائرة اللوازا ف  الجامعة مر اج   ويقوا  نموافقة مسبقة مر العميي إال 

 ما هو متبع ليياا.
 

 العاشر لفصل ا
 ختامية أحكام 

 

قبةةة  موبةةةي  بميةةةي شةةةؤون الطلبةةةةيحةةة  مجلةةةس االتحةةةاد نقةةةرا  مةةةر مجلةةةس العمةةةياء هنةةةاءن بلةةةى تنسةةةيك  (:43المةةةادة )
فة  موبةيها القةا و   مةةر  تخانةات جييةية ا فجةراء الةرئيسوفة  هةذه الحالةة يةيبو  اال تخانةات ناةارير 

لليو ة القادمة مةر المجلةس  الترشح ومر غير الراغبير ن  تمثي  الطلبةللجنة  الوياك  الرئيس     ذات العاا
 اال تخانات. إجراءحير  إلى   المنح

 

لت  تناةأ بةر لم يرد بلياا  ص ف  هذه التعليمات وف  افشكاالت ا أمو  أيةف   الجامعةيب  مجلس    (:44المادة )
 .ااتطبيق

 

 هذه التعليمات. أحكااالن بر تنفيذ و  ئيس الجامعة وبميي شؤون الطلبة مسؤ  (:45المادة )
 

 تلغى هذه التعليمات أية تعليمات سانقة. (:46المادة )

 


