
 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

   في جامعة مؤتةالقيادة الواعدةتعليمات 

  ١٩٨٧ لسنة) ٢٩(من نظام انشطة الطلبة المدنيين رقم ) ٥(صادرة بموجب المادة 

  

  :  ١ المادة 

  "القيادة الواعدة"لبة المميزين يسمى يشكل في عمادة شؤون الطلبة فريق من الط

  :  ٢ المادة 

يناط بالقيادة الواعدة مهمة تمثيل الجامعة في المنتديات والندوات والمحاضـرات           .

  .والمسابقات والمناقشات التي تدعو لها الجامعة أو تدعى اليها

  :  ٣ المادة 

سيق بينهم وبين   يرتبط اعضاء القيادة الواعدة بعميد شؤون الطلبة مباشرة ويتم التن         

  .اعمالهم وأهدافهم بواسطة دائرة النشاط الثقافي واالجتماعي

  :  ٤ المادة 

  :يشترط فيمن يتقدم لالنتساب الى القيادة الواعدة مايلي

  .أن يكون قد اكمل دراسة ثالثين ساعة معتمدة بنجاح في الجامعة.أ

 .أن يكون من اوائل الطلبة الخمسة في قسمه. ب

السيرة والسلوك ولم توقع عليه احدى العقوبات الـواردة فـي           أن يكون حسن    . ج

  .١٩٨٧ لسنة ٣١نظام تأديب الطلبة المدنيين رقم 

  .أن يكون متمتعاً بمظهر حسن وثقافة عالية وعالقة جيده مع الغير. د

  :  ٥ المادة 

يتم اختيار اعضاء القيادة الواعدة كل عام بواسطة لجنة تشكل برئاسة عميد شؤون             

  .وعضوية مدراء الدوائر في العمادةالطلبة 

  :  ٦ المادة 

يزيـد  إالعـضوا و  ) ١٥(يقل عدد اعضاء القيادة الواعدة في كل عام عن          إاليجب  

  .عضوا) ٢٠(على 

  

  



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  :  ٧ المادة 

اللباس، يكون لباس القيادة الواعدة موحدا لجميع االعضاء من حيث نوع القمـاش             

 :ات التاليةولونه وتفصيله وكيفية ارتدائه وحسب المواصف

 :الطالب. أ

  . الجاكيت اسود وازراره معدنية فضية اللون، وعلى جانبه االيسر شعار الجامعة-

  . القميص ابيض ساده-

  . البنطلون رمادي فاتح-

  . ربطة العنق خمري-

  . جرابات رمادي فاتح-

  :الطالبات. ب

  . الجاكيت أسود-

  . القميص أبيض-

  . التنوره رمادي-

  .سم) ٥(عب ال يزيد عن  الحذاء أسود ك-

  :  ٨ المادة 

يتحمل اعضاء فريق القيادة الواعدة تكاليف اللباس الخاص بكـل مـنهم ويلتـزم              

  .بالمحافظة على مظهره الحسن باستمرار

  :  ٩ المادة 

  .تتحمل الجامعة نفقات وضع شعارها مطرزا على الجانب االيسر من الجاكيت

  :  ١٠ المادة 

  .فيذ احكام هذه التعليماتعميد شؤون الطلبة مكلف بتن

  

  

  

  

  


