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» تعليامت اتحاد طلبة الجامعة األردنية »

 صادرة عن مجلس الجامعة بقراره رقم )1 / 2017( تاريخ  

2017/2/28 مبوجب املادة )37( من قانون الجامعات األردنية رقم 

)20( لسنة )2009( وتعديالته.
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الفصــل األول

التسمية والتعريفـات

تسمى هذه التعليامت ) تعليامت اتحاد طلبة الجامعـة األردنيـة ( ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها. املادة )1(:- 

يكون للكلامت والعبارات الواردة يف هـذه التعليمـات املعانـي املخصصـة لها أدناه إال إذا دلت القرينة عىل خالف ذلك :-   املادة )2(:- 

الجامعـــــــــــــة:   الجامعة األردنية

الرئيـــــــــــــس:   رئيس الجامعة أو رئيس الفرع فيام يخص انتخاب إتحاد الطلبة يف الفرع.

الفـــــــــــــــــرع:   فرع الجامعة يف العقبة.

العميـــــــــــــــد:    عميد شؤون الطلبة يف الجامعة أو مسؤول شؤون الطلبة يف الفرع.

اإلتحــــــــــــــاد:    إتحاد طلبة الجامعة أو الفرع.

الهيئة العامـــــة:    جميع الطلبة املنتظمني واملسجلني يف كليات ومراكز الجامعة لنيل درجة علمية.

مجلس اإلتحــاد:    األعضاء املنتخبون من قبل الهيئة العامة يف الجامعة أو الفرع.

رئيس املجلــــس :    رئيس مجلس اإلتحاد.

اللجنة العليــــــــا:    اللجنة العليا النتخابات إتحاد طلبة الجامعة أو أي لجنة يشكلها الرئيس إلنتخاب إتحاد الطلبة يف الفرع.

الهيئة التنفيذيـة:    الهيئة التنفيذية املنتخبة من مجلس االتحاد.

الدائرة االنتخابيـة:    كل قسم أكادميي وكل كلية ال يوجد فيها أقسام.

القســـــــــــــــم:    هو القسم األكادميي يف الكلية.

 

املادة )3(:-  أ- لطلبة الجامعة اتحاد ميثلهم عىل قاعدة االنتخاب الرسي الحر، ويكون مقره داخل الحرم الجامعي . 

ب- يتم االنتخاب من قبل الهيئة العامة بصورة ورقية أو إلكرتونية ويتم تحديدها بقرار  مــن مجلس العمداء بناًء عىل تنسيب من  الرئيس.
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الفصــل الثانـي

أهــداف االتحـاد

املادة )4(:-    يهدف االتحاد إىل تحقيق ما ييل: 

متثيل الطلبة لدى الجامعة وتبني قضاياهم لتحقيق مصالحهم وفق أهــداف الجامعة وترشيعاتها.  أ - 

تعزيز التعاون بني الجسم الطاليب وإدارة الجامعة والكليات واألقسام فيها ودعم املسرية األكادميية والعمل الجامعي والتطوعي.  ب - 

املشاركة يف بناء شخصية الطالب املتكاملة الواعية لقضايا أمته وتعزيز االنتامء للجامعة والوطن واألمــة، ضمن قيم الحضارتني اإلسالمية والعربية.  ج - 

القيام بالنشاطات الطالبية داخل الجامعة واملشاركة يف نشاطات الجامعة الثقافية والعلمية واالجتامعية والرياضية والبيئية والصحية مبا يتفق  د - 

وأهداف الجامعة. 

هـ-     العمل عىل تعزيز روح التعاون بني الطلبة لنبذ النعرات الجهوية والطائفية والعنرصية. 

و-       تنمية روح الحوار واحرتام الرأي اآلخر. 

تقديم خدمات للمجتمع املحيل بالتعاون مع املؤسسات الرسمية والشعبية عند الحاجة لذلك، وذلك وفق قوانني الجامعة وأنظمتها وتعليامتها  ز - 

النافذة.

الفصـل الثالـث

عضويـة االتحاد وتكوينـه

يحق لعضو الهيئة العامة االنتخاب والرتشح واملشاركة يف نشاطات االتحاد كافة وفقاً ألحكام هذه التعليامت.  ااملادة )5(:- 
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أ- يشرتط يف الطالب املرتشح لعضوية املجلس ما ييل:  املادة )6(:- 

أن يكون منتظامً ومسجالً يف الجامعة وأنهى بنجاح )12( ساعة معتمـدة عىل األقل لطلبة البكالوريوس أو )6( ساعات معتمدة لطلبة الدراسات   -1

العليا. 

أن ال يقل معدله الرتاكمي عن نقطتني لطلبة البكالوريوس وثالث نقاط لطلبة الدراسات العليا.   -2

أن يكون مسجالً يف الجامعة طيلة فرتة عضويته يف املجلس.  - 3

أن ال يكون متوقعاً تخرجه يف الفصل الذي تجري فيه االنتخابات.   -  4

أن ال تكون قد أوقعت بحقه أي عقوبة تأديبية إال إذا تم محو آثارها أو شطبها. 5ـ  

أن ال يكون موظفاً يف الجامعة.  -6

ب- باإلضافة إىل ما سبق يشرتط أن يحدد املتقدم للرتشح الدائرة التي يرتشح عنها سواء عىل مستوى الدائرة االنتخابية أو مستوى القوائم النسبية املغلقة.

أ- يتكون املجلس من: املادة )7(:-      أ- 

    أوالً: ممثيل الدوائر.

     ثانياً: ممثيل القوائم النسبية املغلقة.

ب. تتكون الدوائر االنتخابية من الكليات واألقسام األكادميية للجامعة بحيث تعد كل كلية ال تحتوي أقساماً أكادميية ومتنح درجة البكالوريوس دائرة 

انتخابية واحدة ويف هذه الحالة يجب أال يقل متثيلها عن )3( أعضاء، ويعد كل قسم أكادميي مينح درجة البكالوريوس دائرة انتخابية واحدة ال يقل متثيلها 

عن عضو واحد.

ج- ينتخب الطلبة املسجلون يف كل دائرة انتخابية ممثليهم يف املجلس، بحيث مُيثل كل )600( طالب يف الدائرة االنتخابية بعضو واحد، ويقرب كل ما 

يساوي أو يزيد عىل  )300( طالب بتمثيله بعضو آخر. 

د- ينتخب طلبة الدراسات العليا ومن يف حكمهم يف الدوائر االنتخابية الخاصة بأقسام وكليات التخصص الذي يدرسونه.

هـ- تحدد اللجنة العليا الدائرة أو الدوائر االنتخابية التي ينتخب فيها طلبة املراكز التي متنح الدرجات العلمية الخاصة بها.

تضـم األقسام التي متنح الدرجات العلمية العليا فقط  إىل أصغر قسم يف الكلية من حيث عدد الطلبة.  و-  
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املادة )8(:-     أوالً: مع مراعاة ما ورد يف املادة )7( من هذه التعليامت، تكون االنتخابات عىل مستويني:

أ -    املستوى األول: يكون عىل مستوى الدائرة االنتخابية، ولكل عضو من أعضاء الهيئة العامة أصوات بعدد مقاعد الدائرة.

ب-   املستوى الثاين: يكون عىل مستوى الجامعة بعدد )15( مقعداً، وتجري عىل أساس القامئة النسبية املغلقة بحيث تتشكل كل قامئة من )9( مرشحني 

حداً أدىن من طلبة ست كليات عىل األقل، و يكون لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة صوت واحد إلحدى القوائم ، ويتم حساب املقاعد املخصصة لكل 

قامئة عىل النحو اآليت :-

تستبعد كل قامئة حصلت عىل أقل من )5%( من مجموع عدد املقرتعني لجميع القوائم.  -1

تحصل القامئة املؤهلة عىل نسبة من املقاعد تساوي نسبة األصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد املقرتعني للقوائم املؤهلة وبحسب ترتيب   -2

أسامء املرشحني فيها.

يف حال وجود كسور يف النسب املؤهلة للمقاعد، يوزع ما تبقى من املقاعد عىل القوائم املؤهلة التي حصلت عىل أعىل الكسور تنازلياً حسب   -3

مقتىض الحال ويف حال تساوي الكسور يف أكرث من قامئة بعد توزيع املقاعد تجري اللجنة العليا القرعة بينها الختيار القامئة الفائزة.

ثانياً: تتم انتخابات املجلس عىل النحو اآليت: 

يتم االقرتاع يف يوم واحد بدءا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساًء، ويكون نصاب االنتخابات قانونياً بأي عدد من املقرتعني.    أ- 

إذا تساوى عدد الطلبة املرشحني لعضوية املجلس مع عدد املقاعد املخصصة لهم يف دوائرهم االنتخابية فيعتربون فائزين بالتزكية.  ب- 

يفوز املرشحون لعضوية املجلس بأعىل األصوات ويف حالة تعادل طالبني أو أكرث يف عدد األصوات، تجرى القرعة لتحديد الفائز من بينهم من قبل   ج- 

لجنة انتخابات الكلية املشّكلة من عميد الكلية. 

تتم عملية فرز األصوات إلكرتونيا أو ورقيا يف يوم االقرتاع نفسه تحت إرشاف اللجنة التي يشكلها عميد الكلية وبحضور املرشحني أو مندوبيهم، وال   د- 

يجوز لهؤالء املرشحني أو ملندوبيهم املشاركة يف عملية الفرز.

تقوم اللجنة العليا بجمع ما حصلت عليه القوائم املبينة يف املادة)8/أوالً/ب( من هذه التعليامت يف الكليات.  ه- 
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ال يجوز أن يكون الطالب يف ذات الوقت مرشحاً عىل مستوى الدائرة و مستوى القامئة املبينة يف املادة )8/أوالً/ب( من هذه التعليامت.  و- 

مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )ط( أدناه تجري انتخابات املجلس يف الفصل األول أو الفصل الثاين من كل عام جامعي يف اليوم الذي يحدده الرئيس.   ز- 

يصدر الرئيس األسس الداخلية الخاصة باالنتخابات رشيطة أن ال تتعارض مع هذه التعليامت.   ح- 

تكون مدة املجلس سنة واحدة من تاريخ إعالن نتائج االنتخابات، و للرئيس يف حالة الرضورة متديد مدة املجلس للمدة التي يراها مناسبة عىل أال   ط- 

تزيد عىل سنة واحدة. 

ي-   ملجلس العمداء يف حاالت خاصة ومربرة يقدرها حل االتحاد بغض النظر عن املدة املتبقية له ويف هذه الحالة يجب إجراء انتخابات جديدة خالل 

مدة فصل درايس واحد من حل االتحاد عىل أن ال يكون ذلك خالل فصل صيفي.

الفصـل الرابـع

اجتامعات مجلس االتحاد ومهامه وصالحياته

املادة )9(:-   أ-      1-  يؤدي أعضاء املجلس املنتخبون القسم التايل أمام الرئيس أو من يفوضه خالل أسبوع من تاريخ إعالن النتائج : )أقسم بالله 

العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن والجامعة وأن أقوم بخدمة زماليئ و جامعتي، وأن ألتزم متاماً بقوانني الجامعة وأنظمتها وتعليامتها وقراراتها وأن 

أعمل مبوجب تعليامت االتحاد ، والله عىل ما أقول شهيد.(.

2-    يعقد املجلس أول اجتامعاته خالل أسبــــــوع من تاريخ تأدية القسم  

النتخاب رئيس له ونائب للرئيس وأمني للرس وأمني للصندوق ورؤساء للجان الست املنصوص عليها يف املادة )13( من بني أعضائه باالقرتاع الرسي، ويكون 

التصويت من خالل منوذج خاص يُعبأ به األسامء املختارة كافة مقابل مناصب الهيئة التنفيذية، ويف عملية الفرز ال تحتسب األصوات ملرشح كُتب اسمه 

يف خانة منصب مل يرتشح عليه. ويف حال عدم اكتامل النصاب تحدد اللجنة العليا موعداً آخر خالل أسبوعني، ويعد االجتامع قانونياً بغض النظر عن عدد 

الحضور. 
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3-    يف حال تساوي عدد أصوات املقرتعني ألي منصب من املناصب املذكورة يف الفقرة) أ/2( من هذه املادة، تُجري اللجنة العليا القرعة بيـن األعضاء 

املرشحني. 

4-     ترشف اللجنة العليا عىل انتخابات الهيئة التنفيذية.

5-    يحدد املجلس أوقات اجتامعاته ومواعيدها بعد انتخاب الهيئة  التنفيذية.  

يكون اجتامع املجلس قانونياً إذا حرضه أغلبية األعضاء، ويف حال عدم اكتامل النصاب يحدد رئيس الجلسة موعد االجتامع الثاين ومكانه خالل مدة   ب- 

ال تتجاوز أسبوعاً، ويعد االجتامع قانونياً بغض النظر عن عدد الحضور وتصدر القرارات بأغلبية الحضور. 

تعقد االجتامعات يف جميع الحاالت داخل الحرم الجامعي.  ج- 

إذا زالت عضوية أحد أعضاء املجلس يحل مكانه من يليه يف ترتيب األصوات يف دائرته أو قامئته االنتخابية ويبلغ خطياً من قبل عامدة شؤون الطلبة  د- 

ويف هذه الحالة ال يجوز للعضو الجديد مامرسة مهامه باالتحاد إال بعد أداء القسم القانوين، وإذا تعذر ذلك بسبب عدم وجود عضو احتياط يبقى املقعد 

شاغراً .

يعقد املجلس اجتامعاته العادية مرة واحدة عىل األقل يف الفصل، برئاسة رئيس املجلس ويف حال غيابه يتوىل نائبه رئاسة جلساته.  هـ- 

تعلن الهيئة التنفيذية عن موعد اجتامع املجلس ومكانه قبل أسبوع عىل األقل من انعقاده، ويقوم أمني الرس بتوزيع جدول األعامل عىل أعضاء  و-  

املجلس.

يجوز دعوة املجلس إىل اجتامع استثنايئ يف الحاالت اآلتية:  ز-  

بدعوة من الهيئة التنفيذية .    -1

2- بطلب خطي مقدم إىل رئيس املجلس من ثلث أعضائه عىل األقل موضحاً فيه أسباب الطلب، ويف هذه الحالة يجب عىل الهيئة التنفيذية دعوة املجلس 

لالنعقاد خالل أسبوع من تقديم الطلب.

املادة )10(:-  يتوىل املجلس املهام والصالحيات التالية: 

انتخاب الهيئة التنفيذية باالقرتاع الرسي املبارش.  أ- 

رسم السياسة العامة لالتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات ضمن أهدافه وتعليامتـه مبا يتفق وقوانني الجامعة و أنظمتها.  ب- 

التوصية مبوازنة االتحاد التقديرية التي تعدها الهيئة التنفيذية.  ج - 
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إقرار خطة عمل املجلس السنوية التي تعدها الهيئة التنفيذية.  د - 

تزويد العميد مبا ورد بالفقرتني )ج( و )د( أعاله خالل مدة ال تتجاوز أسبوعني من إقرارهام.  هـ-  

و-      البت يف استقالة الهيئة التنفيذية أو أحد أعضائها.

يتوىل رئيس املجلس أو نائبه عند غيابه املهام والصالحيات اآلتية:  املادة )11(:-   أ- 

الدعوة إىل عقد اجتامعات املجلس والهيئة التنفيذية.   -1

رئاسة اجتامعات املجلس والهيئة التنفيذية.   -2

إحالة توصيات املجلس وقراراته إىل الهيئة التنفيذية التخاذ  اإلجراءات الالزمة بشأنها.   -3

4-  التوقيع عىل أوامر الرصف التي تقرها الهيئة التنفيذية. 

التوقيع عىل الدعوات الجتامع املجلس والهيئة التنفيذية ومحارض اجتامعاتهام.   -5

يتوىل أمني رس املجلس املهام اآلتية:-  ب- 

إعداد جدول األعامل يف املوضوعات التي يحيلها إليه رئيس املجلس.   -1

إعداد محارض جلسات املجلس والهيئة التنفيذية.   -2

توجيه الدعوة إىل اجتامعات الهيئة التنفيذية واجتامعات املجلس وتحضري جداول أعاملها والتوقيع عىل محارض اجتامعاتها.   -3

تدوين وقائع جلسات املجلس والهيئة التنفيذية.  -4

أمانة رس املجلس.   -5

استالم مراسالت املجلس وحفظ مستنداته وأوراقه وأختامه.   -6

تزويد العميد مبحارض جلسات املجلس والهيئة التنفيذية.  -7

القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها رئيس املجلس ضمن القوانني واألنظمة والتعليامت النافذة يف الجامعة.   -8

يتوىل أمني الصندوق املهام التالية:  ج -  

توثيق رصف النفقات وفقاً لقرارات الهيئة التنفيذية.  -1
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تقديم كشف حساب شهري إىل رئيس املجلس باملرصوفات.   -2

مسك الدفاتر والسجالت املالية حسب األصول.   -3

إعداد التقرير املايل السنوي  -4

الفصـل الخامـس

لجـان االتحـاد واختصاصاتها
املــادة )12(:- تتألــف الهيئــة التنفيذيــة مــن رئيــس املجلــس وعضويــة كل مــن نائــب رئيــس املجلــس وأمــن الــر وأمــن الصنــدوق ورؤســاء اللجــان 

الســت املنصــوص عليهــم يف املــادة )13( مــن هــذه التعليــامت. 

املادة )13(:- أ. ميارس املجلس مهامه وصالحياته من خالل اللجان التالية:

اللجنة املالية.  .1

لجنة العمل التطوعي وخدمة املجتمع.  .2

لجنة النشاطات الطالبية.  .3

لجنة قضايا الطلبة .  .4

لجنة العالقات العامة والخارجية.  .5

لجنة البحث العلمي والشؤون األكادميية.  .6

ب. تتشكل كل لجنة من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل املجلس بحيث يكون لكل عضو من أعضاء املجلس صوت واحد.

ج. ال يجوز الرتشح لعضوية أكرث من لجنة واحدة.
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د. يف حال تساوي أصوات املرتشحن املتنافسن عىل عضوية إحدى اللجان تجري اللجنة العليا القرعة بينهم الختيار الفائز من بينهم.

هـ. تنتخب كل لجنة رئيساً لها باالقرتاع الري وتحت إرشاف اللجنة العليا.

املادة )14(:- تتوىل الهيئة التنفيذية املهام والصالحيات اآلتية:-

تنفيذ قرارات املجلس ومتابعة توصياته.   أ- 

إعداد مرشوع موازنة االتحاد عىل أن يتضمن مرشوع املوازنة املبالغ املخصصة لفرع الجامعة يف العقبة.   ب- 

اإلرشاف عىل لجان الكليات ومتابعة نشاطاتها.   ج- 

  د -  وضع مرشوع خطة عمل لنشاطات االتحاد.

  هـ-  دراسة قضايا الطلبة واإلسهام يف حلها.

إعداد التقريرين السنوين املايل واإلداري وعرضهام عىل املجلس إلقرارهام.    و- 

إقرار أوامر الرصف ورفعها إىل رئيس املجلس.  ي- 

تجتمع الهيئة التنفيذية بعد انتخابها خالل مدة ال تزيد عىل ثالثة أسابيع،  وتكون اجتامعاتها دورية أو كلام دعت الحاجة. املادة )15(:-   أ-  

ــن،  ــة عــدد األعضــاء الحارضي ــا بأغلبي ــا، وتتخــذ قراراته ــد عــىل نصــف عــدد أعضائه ــا بحضــور مــا يزي ــة قانوني ــة التنفيذي يكــون اجتــامع الهيئ    ب- 

ــس مرجحــاً يف حــال تســاوي األصــوات. ــس املجل ويكــون صــوت رئي

املــادة )16(:-   أ-    تؤلــف يف كل كليــة مــن كليـــات الجامعــة لجنــة تســمى لجنــة الكليــة مــن جميــع ممثــي األقســام فيهــا أو ممثليهــا وتنتخــب كل 

لجنــة رئيســا لهــا مــن بــن أعضائهـــا تحــت ارشاف عميــد الكليــة.

تتوىل لجنة الكلية املهام والصالحيات اآلتية: ب- 

إعداد التقريرين السنوين اإلداري واملايل عىل مستوى الكلية.  -1

متابعة قضايا طلبة الكلية واإلسهام يف حلها ورفعها إىل الهيئة التنفيذية إذا تعذر ذلك.  -2

إعداد خطة نشاطات طلبة الكلية ورفعها إىل الهيئة التنفيذية.  -3

متابعة النشاطات التي تقرها الهيئة التنفيذية عىل مستوى الكلية.   -4
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الفصــل السـادس

انتهـاء العضـوية

ــد زوال  ــس بع ــة املجل ــودة إىل عضوي ــه الع ــامً، وال يحــق ل ــه حك ــة ل ــان التابع ــات واللج ــس أو يف الهيئ ــة أي عضــو يف املجل ــي عضوي تنته املادة )17(:- 

ــة:-  ــك يف األحــوال التالي ــدورة نفســها، وذل ــة يف ال ســبب العضوي

فقدان أحد الرشوط املنصوص عليها يف املادة )6( من هذه التعليامت.  أ-  

ب-   مخالفة تعليامت االتحاد أو أهدافه أو اإلساءة إىل سمعته، بقرار صادر عن املجلس ومبوافقة العميد.

ج-    الوفـاة.

د -    قبول االستقالة الخطية املقدمة إىل املجلس.

ه-   غياب العضو ثالث مرات متتالية عن حضور الجلسات أو خمس مرات متفرقة دون عذر يقبله املجلس أو لجنة الكلية. 

و-    االنتقــال مــن قســم إىل قســم آخــر إذا كان مــن أعضــاء املجلــس املنتخبــني يف الدوائــر االنتخابيــة وفــق أحــكام املــادة) 8/أ/1( مــن هــذه التعليــامت، 

ويف هــذه الحالــة يحــل محلــه املرشــح الــذي حصــل عــىل أكــرث األصــوات بعــده يف القســم املذكــور. 

ز-    إدانته قضائياً بعقوبة جنائية أو ارتكاب جنحة مخلة بالرشف. 

ح-   ويف جميــع الحــاالت الســابقة يحــل محــل العضــو فاقــد العضويــة املرشــح الــذي يليــه يف عــدد األصــوات يف الدائــرة أو القامئــة االنتخابيــة حســب 

مقتــىض الحــال، وإذا مل ميــأ املقعــد وفقــاً ملــا ســبق يبقــى شــاغراً.

الفصـل السابـع

ماليـة االتحـاد
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املادة )18(:-   أ-  تتكون موارد االتحاد املالية من املبلغ الذي تخصصه الجامعة كسلفة مالية بواقع أربعني ألف دينار لكل من الفصل الدرايس األول 

والفصل الدرايس الثاين وعرشين ألف دينار للفصلني الصيفيني وتدفع بأقساط شهرية متساوية وتسوى األمور املالية عند نهاية كل شهر مبوجب وثائق 

مالية معتمدة حسب األصول املالية النافذة بالجامعة وال يتم رصف دفعة السلفة التي تليها إال بعد تسديد دفعة السلفة السابقة، بحيث ال يدور أي 

رصيد متبق وغري مرصوف إىل الفصل الذي يليه، ويرد غري املرصوف يف نهاية كل دفعة إىل حسابات الجامعة.  

يجب أن ال تتجاوز نفقات االتحاد املخصصات الفصلية املقررة له يف املوازنة الخاصة به، وال يجوز تدوير فائض هذه املخصصات يف أي فصل إىل  ب- 

مخصصات الفصل الذي يليه، وال يدّور فائض املوازنة السنوية إىل السنة التي تليها.

تودع أموال االتحاد مبوجب املادة )18/أ( التي تقرر له باسمه يف البنك الذي يحدده العميد يف الحرم الجامعي وترصف بقرار من الهيئة التنفيذية  ج- 

وفقاً ألوجه الرصف املعتمدة،  ويوقع عىل أوامر الرصف والشيكات كل من رئيس املجلس أو نائبه وأمني الصندوق وأمني الرس، ويجوز لرئيس املجلس 

إنفاق ما ال يزيد عىل مائة دينار كسلفة نفقات دامئة يحتفظ بها أمني الصندوق كسلفة للمرصوفات النرثية تسدد حسب األصول يف نهاية الفصل الدرايس 

من كل عام جامعي.

تودع املبالغ املخصصة للهيئة التنفيذية لفرع الجامعة يف العقبة يف أحد البنوك التي يعتمدها رئيس فرع الجامعة يف مدينة العقبة ويتم الرصف  د-  

بقرار من الهيئة التنفيذية ويوقع عىل أوامر الرصف والشيكات كل من رئيس الهيئة التنفيذية أو نائبه، يف حال غيابه، وأمني الصندوق وأميـن الـرس ويجوز 

لرئيس الهيئة التنفيذية إنفاق ما ال يزيد عىل مائة دينار كسلفة نفقات دامئة يحتفظ بها أمني الصندوق كسلفة للمرصوفات النرثية تسدد حسب األصول. 

هـ-   تُعد ذمة أعضاء الهيئة التنفيذية مشغولة باألموال املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة متكافلني متضامنني، وال مينح أي عضو منهم أي 

وثائق جامعية إال بعد تسوية األمور املالية وفقاً لأصول. 

تتوىل وحدة الرقابة والتدقيق الداخيل يف الجامعة تدقيق أوجه الرصف للسلف املرصوفة لالتحاد. كام تتوىل الوحدة تدقيق الفواتري واملستندات  و-  

وجميع األمور املالية بناًء عىل األنشطة املوافق عليها من قبل الهيئة التنفيذية لالتحاد وفقاً ألنظمة الجامعة وتعليامتها.
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الفصـل الثامـن 

أحكام خاصة لفرع الجامعة يف العقبة
                      

ــة خاصــة تتكــون مــن رئيــس ونائــب رئيــس وأمــني رس وأمــني  ــة تنفيذي ــة املجلــس يف الفــرع هيئ ــة الفائــزون بعضوي ااملــادة )19(:-  أ - ينتخــب الطلب

صنــدوق ورؤســاء اللجــان الثــالث املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )أ( مــن املــادة )22(.  

ــة لالتحــاد  ــة التنفيذي ــك مهــام الهيئ ــع اختصاصــات املجلــس وكذل ــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة جمي ــة التنفيذي ب- متــارس الهيئ

املنصــوص عليهــا يف هــذه التعليــامت، وذلــك فيــام يتعلــق يف الفــرع، بحيــث يتــوىل رئيــس الهيئــة أو نائبــه عنــد غيابــه مهــام وصالحيــات رئيــس املجلــس 

، ويتــوىل أمــني رس الهيئــة صالحيــات أمــني رس املجلــس ويتــوىل أمــني الصنــدوق مهــام أمــني صنــدوق املجلــس. 

ج- تقتصــر عضوية الهيئة التنفيذية املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة عىل الطلبة الفائزين بعضوية املجلس يف الفرع. 

املــادة )20( :-  أ- تعــّد الهيئــة التنفيذيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة )19( مــن هــذه التعليــامت مســتقلة ماليــاً وإداريــاً عــن مجلــس اتحــاد الطلبــة يف 

الجامعــة ، وترصــد مخصصــات اتحــاد الطلبــة يف الفــرع يف موازنــة هــذا الفــرع . 

ب- مــع مراعــاة األحــكام الخاصــة يف فــرع الجامعــة / العقبــة ، تطبــق املــادة )18/و( فيــام يتعلــق بتدقيــق الفواتــري واملســتندات وجميــع األمــور املاليــة 

وتحديــد أوجــه الــرصف .

املادة )22(:- أ-   تطبق األسس الداخلية إلجراء انتخابات اتحاد الطلبة يف الجامعة عىل انتخابات اتحاد الطلبة يف الفرع . 

 ب- مــع مراعــاة أحــكام الفصــل الثامــن مــن هــذه التعليــامت ، تطبــق جميــع األحــكام الــواردة يف هــذه التعليــامت عــىل انتخابــات اتحــاد الطلبــة يف 

الفــرع  ، وتعــرض كل حالــة – بخصــوص انتخابــات الفــرع – غــري منصــوص عليهــا يف هــذه التعليــامت عــىل الرئيــس للبــت فيهــا بعــد االســتئناس بــرأي 

رئيــس الفــرع مــع مراعــاة مــا يــيل :

        1-   يخصص مقعدان للقامئة عىل مستوى الفرع بحسب اآللية املبينة يف أحكام املادة) 8/أ/2( من هذه التعليامت.

        2-    يقتطــع مــن املبالــغ املبينــة يف املــادة) 18/أ( مــا نســبته ) 12.5 %( ويتــم دفعهــا إىل املجلــس يف الفــرع بنفــس الطريقــة التــي يتــم فيهــا الدفــع 

للمجلــس يف الجامعــة.

املادة )23(:- تجرى االنتخابات يف كليات الجامعة يف العقبة يف اليوم الذي يحدده الرئيس. 



2017  -  2018    دليـــل الطالب  14

الفصل التاسع

أحكام عامة

ــه مبــا ال يتعــارض مــع النشــاطات واالختصاصــات املنوطــة بالهيئــات واملجالــس واإلدارات املختلفــة يف  املــادة )24(:-  ميــارس املجلــس مهامــه وصالحيات

الجامعــة وفقــاً لقوانينهــا وأنظمتهــا وتعليامتهــا. 

املــادة )25(:-   تعتــرب أي لجنــة مســتقيلة باســتقالة أغلبيــة أعضائهــا ويف هــذه الحالــة تنتخــب لجنــة بديلــة لهــا وفقــاً لهــذه التعليــامت، كــام مل تكــن املــدة 

املتبقيــة أقــل مــن ثالثة شــهور.

املــادة )26(:-  إذا اســتقال رئيــس املجلــس أو نائبــه أو أمــني الــرس أو أمــني الصنــدوق مــن منصبــه، أو ســقطت عضويــة أي منهــم ينتخــب املجلــس بديــالً 

لــه وذلــك خــالل مــدة أســبوعني مــن قبــول االســتقالة أو ســقوط العضويــة. 

املــادة )27(:-  إذا اســتقال ثلثــا أعضــاء املجلــس ،  فيكــون املجلــس منحــالً، ويف هــذه الحالــة تُجــرى االنتخابــات ملجلــس اتحــادي جديــد يف املوعــد الــذي 

يقــرره الرئيــس .

املادة )28(:-أ. تخضع االنتخابات التي تجرى يف الجامعة مبوجب هذه التعليامت إلرشاف لجنة عليا تشّكل بقرار من الرئيس وتتألف من:-

رئيساً  أحد نواب الرئيس      -1

عميد شؤون الطلبة         نائبا للرئيس   -2

اثنني من أعضاء هيئة التدريس    -3

مدير وحدة القبول والتسجيل  -4

مدير مركز الحاسوب  -5

مدير األمن الجامعي  -6

عضو من خارج الجامعة   -7
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أربعة من الطلبة غري املرشحني لعضوية االتحاد   -8

ب- يكلف العميد أحد العاملني يف عامدة شؤون الطلبة للعمل أميناً لرس اللجنة.

ج. تخضع انتخابات اتحاد الطلبة يف فرع العقبة إلرشاف لجنة عليا يتم تشكيلها بقرار من الرئيس الجامعة بالطريقة التي يراها مناسبة.

املــادة )29( :-   ينتهــي عمــــل املجلــس والهيئــات واللجــان التابعــة لــه ويســلم املقــار التــي يشغلــــونها - مبــا يف ذلــك أثــاث وموجــودات تلــك املقــار- إىل 

عــامدة شــؤون الطلبــة أو عــامدة الكليــة املعنيــة قبــل أســبوعني مــن اليــوم املحــدد إلجــراء انتخابــات املجلــس الجديــد. 

املــادة )30(:-  يبـــت مجلــس العمــداء  فـــي الحــاالت التــي مل يـــرد عليهــا نــص يف هــذه التعليــامت، عــىل أن يبــت الرئيــس يف يوم االقــرتاع يف الحــاالت التي 

مل يــرد عليهــا نــص يف هــذه التعليــامت بنــاء عــىل تنســيب اللجنــة العليــا. 

ــخ  ــة( الصــادرة عــن مجلــس الجامعــة بقــراره رقــم )2012/39( تاري ــة الجامعــة األردني ــذه التعليــامت )تعليــامت اتحــاد طلبـ املــادة )31(:-  تلغــي هـ

ــنة )2009(. ــم )20( لس ــمية ( رق ــة الرس ــات األردني ــون الجامع ــن )قان ــادة )37( م ــب امل 2012/11/6 مبوج

األسس الداخلية إلجراء انتخابات

 اتحاد الطلبة يف الجامعة األردنية 

صادرة عن رئيس الجامعة

 استناداً إىل البند )8( من الفقرة ) ب( من املادة الثامنة من

 تعليامت اتحاد طلبة الجامعة األردنية
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الباب األول

اللجنة العليا وصالحياتها 

املادة )1(:- تتوىل اللجنة العليا املهام والصالحيات اآلتية:

قبول طلبات الرتشح لعضوية االتحاد.   أ. 

اإلرشاف عىل الحمالت االنتخابية للمرشحني لعضوية االتحاد.  ب. 

القيام بنفسها أو مبن تكلفه، باإلرشاف عىل الدوائر االنتخابية يف اليوم املحدد لالنتخابات واتخاذ الرتتيبات التي تراها مناسبة، والتي من شأنها ضامن   ج. 

فرز أصوات الناخبني برسعة ودقة. 

حجب التصديق عىل نتائج أية انتخابات يتضح بالدليل القاطع وقوع عمل أثر عىل صحة هذه االنتخابات يف أية دائرة من الدوائر االنتخابية، ويف   د. 

هذه الحالة يحدد الرئيس موعداً إلعادة إجراء هذه االنتخابات يف تلك الدائرة االنتخابية. 

إزالة أية ملصقات ترى اللجنة أنها مخالفة لقوانني وأنظمة وتعليامت وأسس الجامعة وأهدافها.  ه. 

املصادقة عىل نتائج االنتخابات بعد االنتهاء من فرز أصوات الناخبني ورفعها إىل رئيس الجامعة العتامدها وإعالنها رسمياً.  و. 

الباب الثاين

حقوق املرشحن وواجباتهم

املادة )2(:-  أ( عىل املرشح لعضوية االتحاد تعبئة منوذج الرتشيح املعد لهذا الغرض والتوقيع عليه، مرفقاً املعلومات والوثائق املطلوبة للرتشيح كاملة 

وصحيحة.

ب( تقبل طلبات الرتشيح لعضوية االتحاد خالل ثالثة أيام عمل )من الساعة الثامنة صباحاً إىل الساعة الرابعة مساًء( من تاريخ اإلعالن عن ذلك، وال تقبل 

أية طلبات بعد هذه املدة .
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ج( للمرشح أن يقوم بالدعاية لحملته االنتخابية خالل خمسة أيام عمل  قبل اليوم املحدد لبدء االنتخابات.

د( تعلن اللجنة العليا لالنتخابات أسامء املرشحني الذين انطبقت عليهم رشوط الرتشيح يف الجامعة بجميع الدوائر االنتخابية ويعترب هذا اإلعالن إعالناً 

رسمياً لهؤالء املرشحني.

هـ( يحق للمرشحني الذين رفضت طلبات ترشيحهم االعرتاض خالل يوم عمل من تاريخ اإلعالن عن األسامء النهائية للمرشحني ويكون قرار اللجنة العليا 

قطعياً.

و( يحق للمرشح سحب ترشيحه يف موعد أقصاه يوم عمل قبل بدء االقرتاع، عىل أن يتقدم بطلب خطي بذلك إىل اللجنة العليا.

الباب الثالث

الحملة االنتخابية

املادة )3(:- أ(  يتم وضع امللصقات يف األماكن التي تحددها لجنة االنتخابات التي يشكلها العميد املعني بكل دائرة انتخابية بالتنسيق مع اللجنة 

العليا لالنتخابات.

ب( يتم إقرار امللصقات وختمها من لجنة االنتخابات التي يشكلها العميد يف كل دائرة انتخابية

مينع وضع امللصقات يف األماكن التالية:  املادة )4(:- 

داخل غرف الصفوف واملختربات وعىل األبواب والشبابيك.  أ. 

 ب.  املكتبات يف الجامعة.

 ج.  مبنى إدارة الجامعة.

ال يجوز ألية مادة انتخابية أن تحمل اسم أكرث من مرشح واحد بالنسبة ملرشحي األقسام والكليات وال ينطبق ذلك عىل مرشحي القوائم  املادة )5(:- 

النسبية املغلقة. 
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يعترب قيام أي شخص بإتالف ملصقات تعود ألحد املرشحني أو بتشويهها أو نقلها من مكانها أو إزالتها مخالفة مبارشة ألحكام هذه األسس  املادة )6(:- 

ويقع ذلك تحت طائلة املساءلة القانونية.

يكون كل مرشح مسؤوالً عن متابعة سائر مراحل حملته االنتخابية، وعليه تحمل نتائج مخالفته ألي مادة من مواد هذه األسس أو للقرارات  املادة )7(:- 

الصادرة عن أي لجنة  من اللجان املعنية باالنتخابات.

تزيل دائرة األمن الجامعي أية مادة انتخابية مخالفة لأسس وتعليامت الحملة االنتخابية بعد التنسيق مع لجنة الكلية املشّكلة من قبل  املادة )8(:- 

عميد الكلية أو اللجنة العليا. 

الباب الرابع

اإلجراءات والتصويت

تحصل اللجنة العليا لالنتخابات عىل نسخة من قامئة التسجيل الرسمية يف الجامعة من سجالت وحدة القبول والتسجيل ويحق لكل طالب  املادة )9(:- 

عضو يف الهيئة العامة أن يديل بصوته لصالح  إحدى القوائم النسبية املغلقة ولصالح أحد املرشحني من القسم أو الكلية التي ينتمي إليها فقط وذلك بناء 

عىل قامئة التسجيل.

مينع املرشفون عىل عملية االقرتاع والفرز وأي من العاملني يف الجامعة من الرتويج ملرشح ما أو إبداء الرأي حول أي مرشح طيلة سري عملية  املادة )10(:- 

االقرتاع والفرز.

تكون اللجنة العليا أو من تكلفه بذلك مسؤولة عن توزيع صناديق االقرتاع واألقفال وقوائم التسجيل الرسمية يف الجامعة، وقوائم أسامء  املادة )11(:- 
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املرشحني ومناذج االقرتاع املعتمدة وبطاقات التعريف للمرشحني ومندوبيهم ومحرض تدوين نتائج االنتخابات النهائية لكل دائرة انتخابية. 

املادة )12(:- أ( عىل كل طالب يرغب بالتصويت يف دائرته االنتخابية أن يربز بطاقته الجامعية السارية املفعول والواضحة البيانات فقط، ويقوم الشخص 

املعني بوضع عالمة بجانب اسم الطالب يف قامئة التسجيل الرسمية يف القاعة املخصصة لالقرتاع ومن ثم يسلمه منوذج االقرتاع.

ب( أي منوذج اقرتاع ال يشري إىل أي من املرشحني ملجلس االتحاد أو الهيئة التنفيذية أو اللجنة التنفيذية بشكل محدد وقاطع يعترب الغياً وال يعتد به.

تعاد مناذج االقرتاع التي تم فرزها بعد االنتهاء من عملية فرز األصوات يف كل دائرة انتخابية إىل الصناديق وتقفل مبعرفة لجنة االنتخابات يف  املادة )13(:- 

الدائرة االنتخابية وتسلم مع محرض تدوين نتائج االنتخابات ومناذج االقرتاع غري املستخدمة إىل اللجنة العليا وبواسطة من يكلفون بذلك من قبلها يف نفس 

اليوم املحدد لالنتخابات. 

إذا تقدم أي مرشح بطعن يف نتيجة االنتخابات يف دائرته االنتخابية أو عضوية الهيئة التنفيذية أو اللجنة التنفيذية، فعليه التقدم بالتامس إىل  املادة )14(:- 

اللجنة العليا خالل يومي عمل من تاريخ اإلعالن الرسمي عن النتائج، وتبت اللجنة العليا يف ذلك ويكون قرارها قطعياً.

تتوىل لجنة االنتخاب املعينة من قبل عميد الكلية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكني الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة من اإلدالء بأصواتهم. املادة )15(:- 

تبت اللجنة العليا يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه األسس. املادة )16(:- 

الباب الخامس

تسمية القامئة النسبية املغلقة

املادة )17(:-  يحق لكل قامئة أن تتخذ اسامً خاصاً بها رشيطة أن ال يتضمن هذا االسم )ال بشكل رصيح وال خفي( اإلشارة إىل أي تيار سيايس أو طائفة 
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دينية أو عرقية، كام ال يجوز أن يتضمن هذا االسم أسامء األشخاص أو ما يرمز لهم أو ما يخدش الحياء العام أو يخالف النظام العام واآلداب العامة 

كام ال يجوز أن يتضمن أسامء الدول أو أسامء املناطق أو املحافظات واملدن والقرى واالتجاهات والعشائر والعائالت واأللوان وكل ما تراه اللجنة العليا 

لالنتخابات غري مناسب.

أسس تقسيم الدوائر الفرعية واالنتخاب فيها

 صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم )2012/1327( 

تاريخ 2012/11/26

مبوجب املادة )7/أ/3( من تعليامت اتحاد طلبة الجامعة األردنية

 
تتحقيقــاً ملبــدأ التصويــت عــىل أســاس أن يكــون للناخــب يف الكليــة والقســم صــوت  واحــد ملمثــل واحــد يف مقعــد واحــد، تنشــأ يف كل دائــرة انتخابيــة 

تحتــوي عــىل أكــرث مــن مقعــد واحــد دوائــر فرعيــة بعــدد املقاعــد يف الدائــرة االنتخابيــة، ويتــم تقســيم الدوائــر الفرعيــة واالنتخــاب فيهــا مبوجــب ســنة 

القبــول املشــار لهــا يف الرقــم الجامعــي ضمــن درجــة البكالوريــوس وبحســب الشــهادة التــي تتــم الدراســة للحصــول عليهــا بالنســبة للدراســات العليــا، 

وعــىل النحــو التــايل :-

يف الدوائــر ذات املقعديــن، والتــي تكــون الدراســة فيهــا عــىل أربــع ســنوات، تشــكل دائرتــان فرعيتــان، ينتخــب طلبــة الســنوات األوىل والثانيــة يف   1-

ــة. ــة الثاني ــرة الفرعي ــا يف الدائ ــة الدراســات العلي ــا فــوق وطلب ــة والرابعــة وم ــة الســنوات الثالث ــة األوىل، وينتخــب طلب ــرة الفرعي الدائ
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يف الدوائــر ذات املقعديــن، والتــي تكــون الدراســة فيهــا عــىل خمــس ســنوات، تشــكل دائرتــان فرعيتــان، ينتخــب طلبــة الســنوات األوىل والثانيــة   2-

ــة. ــة الثاني ــرة الفرعي ــا يف الدائ ــة الدراســات العلي ــوق وطلب ــا ف ــة والخامســة وم ــة الســنوات الرابع ــة األوىل، وينتخــب طلب ــرة الفرعي ــة يف الدائ والثالث

ــة الســنوات األوىل  ــة، ينتخــب طلب ــر فرعي ــع ســنوات، تشــكل ثــالث دوائ ــا عــىل أرب ــي تكــون الدراســة فيه ــة مقاعــد، والت ــر ذات الثالث يف الدوائ  3-

ــة  ــا فــوق وطلب ــة الســنوات الرابعــة وم ــة، وينتخــب طلب ــة الثاني ــرة الفرعي ــة يف الدائ ــة الســنة الثالث ــة األوىل، وينتخــب طلب ــرة الفرعي ــة يف الدائ والثاني

ــة. ــة الثالث ــرة الفرعي ــا يف الدائ ــات العلي الدراس

يف الدوائــر ذات الثالثــة مقاعــد، والتــي تكــون الدراســة فيهــا عــىل خمــس ســنوات، تشــكل ثــالث دوائــر فرعيــة، ينتخــب طلبــة الســنوات األوىل   4-

والثانيــة يف الدائــرة الفرعيــة األوىل، وينتخــب طلبــة الســنة الثالثــة يف الدائــرة الفرعيــة الثانيــة، وينتخــب طلبــة الســنوات الرابعــة والخامســة ومــا فــوق 

ــة. ــة الثالث ــرة الفرعي ــا يف الدائ ــة الدراســات العلي وطلب

يف الدوائــر ذات األربــع مقاعــد، والتــي تكــون الدراســة فيهــا عــىل خمــس ســنوات، تشــكل أربــع دوائــر فرعيــة، ينتخــب طلبــة الســنوات األوىل   5-

والثانيــة يف الدائــرة الفرعيــة األوىل، وينتخــب طلبــة الســنة الثالثــة يف الدائــرة الفرعيــة الثانيــة، وينتخــب طلبــة الســنة الرابعــة يف الدائــرة الفرعيــة الثالثــة، 

وينتخــب طلبــة الســنة الخامســة ومــا فــوق وطلبــة الدراســات العليــا يف الدائــرة الفرعيــة الرابعــة.

تقســم كليــة الطلــب إىل دوائــر فرعيــة تقررهــا اللجنــة العليــا لالنتخابــات يف كل عــام بحســب عــدد الطلبــة املســجلني يف كل ســنة دراســية. )عدلــت   6-

بقــرار رقــم )2015/226( الصــادر عــن مجلــس العمــداء يف جلســته رقــم )2015/11( تاريــخ 2015/3/16(.

يف الدوائــر االنتخابيــة التــي يــدرس طلبتهــا عــىل نظــام الســنوات واملســتويات الدراســية يكــون التقســيم عــىل أســاس املســتوى الــدرايس وليــس عــىل   7-

أســاس ســنة القبــول املشــار لهــا يف الرقــم الجامعــي.

األسس التنفيذية الخاصة باملستوى الثاين من االنتخاب )القوائم(
 )1(  أ . تشــكل اللجنــة العليــا لجنــة مهمتهــا تســلم طلبــات الرتشــح )عــىل املســتويني( وإحالتهــا إىل اللجنــة العليــا لتــامرس صالحيتهــا يف دراســتها والبــت 

فيهــا ســواء بالقبــول أو بالرفــض )ويكــون مقرهــا عــامدة شــؤون الطلبــة(.
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يعبــأ طلــب الرتشــح للقامئــة عــىل مســتوى الجامعــة، لــدى اللجنــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة عــىل النمــوذج الــذي تعتمــده  ب. 

اللجنــة، بحيــث يشــتمل عــىل خانــات بعــدد املقاعــد بحيــث ال تزيــد عــن )9( وال تقــل عــن )7( أشــخاص مــن طالبــي الرتشــح وفــق تسلســل األولويــة 

الــذي يختــاروه باإلجــامع وبالحضــور الشــخيص لــدى اللجنــة، ويحتــوي الطلــب عــىل خانــة تفويــض أحــد مرشــحي القامئــة، كــام ويتضمــن الطلــب البيانــات 

التاليــة: 

-1 اسم القامئة االنتخابية، عىل أن ال يخالف أحكام أنظمة وتعليامت وأسس وقرارات الجامعة، وما تحدده اللجنة العليا وفقاً لصالحياتها. 

-2 اسم مفوض القامئة بوضوح، وبيانات االتصال والتواصل الخاصة به.

-3 صورة عن البطاقة الشخصية وبطاقة الجامعة.

-4 صورتان حديثتان لكل طالب ترشح يف القامئة، بحيث تكون أصلية ملونة ومعربة عن املالمح بوضوح.

-5 منــوذج خــاص يعبــأ مــن قبــل وحــدة القبــول والتســجيل يبــني فيــه عــدد الســاعات التــي اجتازهــا الطالــب ومعدلــه الرتاكمــي ومــا إن كان يف ســجله 

أيــة عقوبــات تأديبيــة.

يتضمــن الطلــب تفويضــاً خطيــاً بتســمية مفــوض القامئــة موقعــاً مــن جميــع طالبــي الرتشــح يف القامئــة، ويكــون التوقيــع بالحضــور شــخصياً لــدى   )2( 

اللجنــة املنصــوص عليهــا باملــادة )1/أ(.

يعطــي رئيــس اللجنــة املُشــكلة مبوجــب أحــكام الفقــرة )أ( مــن املــادة )1( مــن هــذه األســس ملفــوض القامئــة إشــعاراً خطيــاً باكتــامل تعبئــة الطلــب   )3(

واســتيفاء كافــة مرفقاتــه.

تٌقبــل طلبــات الرتشــح عــىل املســتوى الثــاين )القوائــم( خــالل ثالثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ اإلعــالن عــن ذلــك، وال تٌقبــل أيــة طلبــات بعــد هــذه   )4(

املــدة.

)5(. أ. تفصــل اللجنــة العليــا بالقبــول أو الرفــض كليــاً أو جزئيــاً، وتعلــن اللجنــة العليــا عــن قرارتهــا وتبلــغ مفــوض القامئــة بقرارهــا كتابيــاً بقبــول الطلــب 

أو رفضــه كامــالً أو قبــول أو رفــض اســم أو أكــرث مــن املرشــحني املســجلني يف القامئــة مــع بيــان أســباب الرفــض.

ب. ملفوض القامئة حق الطعن بقرار اللجنة برفض طلب ترشح القامئة أو أي مرشحيها موضحاً سبب الطعن، ويتقدم به إىل اللجنة العليا.

ج. يعترب رد اللجنة عىل الطعون قطعياً.

إذا تــم رفــض اســم واحــد أو أكــرث مــن أســامء املرشــحني املذكوريــن يف الطلــب، يجــب عــىل مفــوض القامئــة أن يقــدم إىل اللجنــة اســامً أو أكــرث بــدالً  )6(. أ. 

عــن تلــك األســامء، عــىل أن تحــرض جميعهــا شــخصياً للتوقيــع عــىل الرتشــح وتحــل محــل األســامء املنســحبة وبنفــس ترتيبهــا عــىل القامئــة، وتقديــم كافــة 
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البيانــات الالزمــة للرتشــح.

ب. 1. إذا انســحب أي مــن املرشــحني املذكوريــن يف القامئــة املرفقــة بطلــب الرتشــح بنــاًء عــىل طلــب خطــي يقدمــه، فيجــوز ملفــوض القامئــة أن يقــدم 

للجنــة اســامً بديــالً للمرشــح املنســحب.

     2. إذا كان هــذا االنســحاب يــؤدي إىل أن يقــل عــدد مرشــحي القامئــة عــن الحــد األدىن املنصــوص عليــه يف املــادة )8/أ/2( مــن تعليــامت اتحــاد الطلبــة، 

فــال يقبــل االنســحاب إال إذا قــدم مفــوض اللجنــة اســامً بديــالً وقبلــت اللجنــة تســجيله. 

    3. ال يعتد بأي انسحاب ألي قامئة انتخابية أو أي من مرشحيها بعد انتهاء فرتة الطعون.

)7( يتم توزيع املقاعد املخصصة للمستوى الثاين من االنتخابات )القوائم( وفقاً للامدة )8/أ/2( من تعليامت اتحاد الطلبة.


