تعليمات رقم ( )13ل�سنة *2011
تعليمات جمل�س الطلبة يف جامعة الأمرية �سم ّية للتكنولوجيا
�صادرة ا�ستنادا ً �إىل �أحكام املادة ( )19من
النظام الأ�سا�سي جلامعة الأمرية �سم ّية للتكنولوجيا
رقم ( )1ل�ســنة 2005
املادة ( :)1ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات جمل�س الطلبة يف جامعة الأمرية
�سمية للتكنولوجيا رقم ( )13ل�سنة  ،"2011ويعمل بها اعتبارا ً من
ّ
.2011/6/29
�سمية للتكنولوجيا جمل�س ي�سمى "جمل�س
املادة ( :)2ي�شكل يف جامعة الأمرية
ّ
�سمية للتكنولوجيا" ،ميثل طلبتها  ،ويكون
الطلبة يف جامعة الأمرية
ّ
مقره احلرم اجلامعي.
الف�صـل الأول
تعريفـات

املادة ( :)3يكون للكلمات والعبارات الآتية ،حيثما وردت يف هذه التعليمات ،املعاين
املخ�ص�صة لها �أدناه ،ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
		
اجلامعة
		
العمادة
		
الرئي�س
		
العميد
		
املجل�س
الهيئة العامة

 :جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا
 :عمادة �ش�ؤون الطلبة يف اجلامعة
 :رئي�س اجلامعة
 :عميد �ش�ؤون الطلبة يف اجلامعة
 :جمل�س طلبة اجلامعة
 :جميع الطلبة املنتظمني امل�سجلني يف اجلامعة.
الف�صل الثاين
الأهداف واملهمات

املادة (� :)4أ -يهدف املجل�س �إىل حتقيق الآتي:
 -1توفري �إطار منظم للتعبري والفعل اجلماعي للطلبة ،يتيح لهم
املجال للتعبري عن احتياجاتهم ومطالبهم وم�شكالتهم ،والتفاعل
املنظم املجدي مع �إدارة اجلامعة والعاملني فيها.
 -2تنمية روح الفريق والعمل اجلماعي املنظم بني الطلبة.
* تم إقرار هذه التعليمات بموجب قرار مجلس األمناء رقم ( ،2011-2010 / 5 )11المؤرخ في .2011/6/29
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 -3تنمية احل�س بامل�س�ؤولية والت�ضامن والقدرة على التنظيم الذاتي
لدى الطلبة.
 -4تفعيل الأن�شطة الالمنهجية لدى الطلبة.
 -5بناء الوعي اجلماعي الوطني لدى الطلبة و�صقله ،و�إعداد القيادات
ال�شبابية امل�ؤهلة لأداء دور فاعل يف جمتمعها.
 -6التعبري عن هموم الطلبة وم�شكالتهم وق�ضاياهم ،وتقدمي
حلولهم املقرتحة �إىل �إدارة اجلامعة.
 -7امل�ساهمة يف تنظيم اللقاءات الدورية بني الطلبة وبني امل�س�ؤولني
والعاملني يف اجلامعة.
 -8متثيل طلبة اجلامعة يف الأن�شطة والهيئات وامل�ؤمترات والزيارات
خارج اجلامعة.
 -9تنمية املمار�سات الدميقراطية وروح احلوار واحرتام الر�أي الآخر.
-10تنمية �شخ�صية الطالب املتكاملة الواعية لق�ضايا الأمة
املختلفة ،وتعزيز االنتماء للجامعة والوطن والأمة� ،ضمن قيم
احل�ضارة العربية الإ�سالمية.
-11توثيق العالقات الطالبية مع طلبة اجلامعات الأردنية والعربية
والإ�سالمية والعاملية.
ب -ي�سعى املجل�س �إىل حتقيق هذه الأهداف واملهمات عرب �أن�شطة حمددة
مبوجب خطة ،يوافق عليها العميد ،ت�شمل النفقات املقررة لكل
ن�شاط ،وتو�ضع منذ بداية فرتة عمل املجل�س .على �أنه يجوز القيام
جتد ،وبعد موافقة العميد.
ب�أن�شطة خارج اخلطة يف املنا�سبات التي ّ
الف�صل الثالث
ع�ضوية املجل�س وتكوينه

املادة ( :)5ي�شرتط يف املر�شح لع�ضوية املجل�س الآتي:
�أ� -أن ال يكون قد �أوقعت يف حقه �أي عقوبة ت�أديبية خطية حتى بداية
الرت�شيح.
ب� -أن يكون قد �أمت بنجاح درا�سة (� )12ساعة معتمدة على الأقل يف
اجلامعة ،و�أن ال يقل تقديره عن (جيد) عند الرت�شيح.
ج� -أن يكون طالبا ً منتظما ً غري م�ؤجل للدرا�سة يف اجلامعة عند
الرت�شيح.
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د� -أن يكون قد بقي على تخرجه من اجلامعة ما يزيد على (� )30ساعة
معتمدة ت�شمل ف�صل الرت�شيح نف�سه.
املادة (� :)6أ -يتكون املجل�س من عدد من املمثلني بواقع ممثل واحد لكل عدد من
الطلبة من � 1إىل  200طالب.
ب -يجب �أن يكون هناك متثيل للطالبات يف املجل�س من كل كلية ،ويف
حالة عدم فوز �أي من املر�شحات يف تلك الكلية تتم �إ�ضافة الطالبة
احلا�صلة على �أعلى الأ�صوات بني املر�شحات (كوتة) �إىل املجل�س.
املادة (� :)7أ -تتم انتخابات املجل�س على النحو الآتي:
تق�سم اجلامعة �إىل دوائر انتخابية بعدد كلياتها الأكادميية،
-1
ّ
وينتخب الطالب مثلي كليته فقط ح�سب العدد املخ�ص�ص
لتمثيل الكلية وفقا ً للبند (�أ) من املادة ( )6من هذه التعليمات.
 -2ينتخب الطلبة ممثليهم يف املجل�س عن طريق االقرتاع ال�رسي
املبا�رش.
 -3تتم انتخابات املجل�س يف �أثناء الف�صل الثاين من كل عام جامعي.
 -4جترى االنتخابات لع�ضوية املجل�س يف يوم واحد فقط.
ب -ي�شرتط ،لقانونية هذه االنتخابات� ،أن ي�شارك يف عملية االقرتاع �أكرث
من  %50من الطلبة .و�إذا مل يكتمل الن�صاب ،متدد فرتة االقرتاع ملدة
�ساعتني �إ�ضافيتني ت�صبح بعدها قانونية مهما بلغ عدد املقرتعني.
ج -يحدد العميد الإجراءات اخلا�صة باالنتخابات.
د -يف حالة تعذر �إجراء االنتخابات يف الوقت املحدد ،ويف ظروف ا�ستثنائية
يقدرها الرئي�س ،ي�ستمر املجل�س يف �أداء مهماته حتى زوال تلك الظرف
�أو انتخاب جمل�س جديد.
هـ -ينتخب املجل�س ملدة �سنة درا�سية واحدة.
الف�صل الرابع
اجتماعات املجل�س و�صالحياته

املادة (� :)8أ -يدعو العميد جمل�س الطلبة لعقد اجتماعه الأول النتخاب رئي�س
املجل�س ونائبه و�أمني ال�رس من بني �أع�ضائه ،وذلك يف غ�ضون �أ�سبوع
من تاريخ �إعالن نتائج االنتخابات.
ب -تكون اجتماعات املجل�س علنية.
ج -يجوز عقد جل�سات مغلقة للمجل�س مبوافقة �أغلبية الأع�ضاء� ،إذا
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اقت�ضت ذلك طبيعة املو�ضوعات املطروحة .
د )1 -يكون اجتماع املجل�س قانونيا ً �إذا ح�رضته الأغلبية املطلقة لأع�ضائه.
 )2ت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضائه احلا�رضين .ويف حالة
ت�ساوي الأ�صوات ،يكون �صوت رئي�س اجلل�سة مرجحاً.
ﻫ -يح�رض جل�سات املجل�س كافة مندوب من عمادة �ش�ؤون الطلبة ب�صفة
مراقب.
املادة ( :)9يتوىل املجل�س ال�صالحيات الآتية:
�أ� -إعداد خطة عمل �سنوية تت�ضمن الأن�شطة املنوي �إجرا�ؤها ،ورفعها
�إىل العميد لإقرارها.
ب� -إعداد م�رشوع موازنته ورفعها �إىل العميد من �أجل ال�سري يف �إجراءات
�إقرارها.
ج� -إعداد التقريرين ال�سنويني املايل والإداري ورفعهما �إىل العميد لإقرارهما.
د -الإ�رشاف على اللجان املنبثقة عن املجل�س ومراقبة �أدائها.
ﻫ -تن�سيب التعديل الذي يراه منا�سبا ً على هذه التعليمات ،وعلى
الإجراءات الداخلية اخلا�صة به� ،إىل العميد.
و -اتخاذ القرارات والتو�صيات التي يراها مالئمة لتحقيق �أهدافه.
الف�صل اخلام�س
رئي�س املجل�س ونائبه و�أمني ال�رس

املادة(� :)10أ -ي�شرتط يف كل من رئي�س املجل�س ونائبه الآتي:
� .1أن يكون �أردين اجلن�سية.
� .2أن يكون قد در�س بنجاح يف اجلامعة ما ال يقل عن (� )60ساعة
معتمدة.
� .3أن ال يقل معدله الرتاكمي عن (جيد) طيلة �شغله من�صبه.
ب -ي�شغل كل من رئي�س املجل�س ونائبه من�صبه ملرة واحدة فقط.
املادة(� :)11أ -يتوىل رئي�س املجل�س املهمات الآتية:
 .1الدعوة �إىل عقد اجتماعات املجل�س.
 .2رئا�سة اجتماعات املجل�س.
 .3متثيل املجل�س لدى اجلامعة وغريها.
ب -يتوىل نائب رئي�س املجل�س مهمات رئي�س املجل�س يف حالة غيابه.
ج -يتوىل �أمني �رس املجل�س املهمات الآتية:
124

� .1إعداد جدول الأعمال باملو�ضوعات التي يحيلها �إليه رئي�س املجل�س.
� .2إعداد حما�رض اجلل�سات.
 .3متابعة تنفيذ قرارات املجل�س.
 .4ا�ستالم مرا�سالت املجل�س وحفظ م�ستنداته و�أوراقه و�أختامه يف
مقر املجل�س.
 .5تزويد العميد مبحا�رض جل�سات املجل�س.
الف�صل ال�ساد�س
جلان املجل�س

املادة(� :)12أ -يجوز للمجل�س ت�شكيل جلان من الهيئة العامة للقيام مبهمات
حمددة.
ب -تنتخب هذه اللجان ر�ؤ�ساء ومقررين لها يف �أول اجتماع تعقده بعد
ت�شكيلها.
الف�صل ال�سابع
�سقوط الع�ضوية

املادة( :)13ت�سقط ع�ضوية �أي ع�ضو يف املجل�س ويف اللجان التابعة له يف الأحوال
الآتية:
�أ� -إذا اتخذ بحقه �أي عقوبة من درجة الإنذار الأول فما فوق.
ب� -إدانته بارتكاب جناية �أو جنحة.
ج -فقدان �أحد �رشوط الع�ضوية املن�صو�ص عليها يف املادة ( ،)5با�ستثناء
�رشط التقدير .
د -اال�ستقالة اخلطية.
ﻫ-التغيب عن ح�ضور جل�سات املجل�س ثالث مرات متتالية� ،أو خم�س
مرات متفرقة ،من دون عذر يقبله املجل�س.
الف�صل الثامن
�أحكام عامة

املادة(� :)14إذا �شغر مكان ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س ،يحل حمله من يلي �آخر
الأع�ضاء يف عدد الأ�صوات و�صوال ً �إىل االحتياط الثالث .ف�إذا ا�ستنفدت
هذه اخليارات وبقي على انتهاء مدة املجل�س �شهران على الأقل ،ينتخب
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ع�ضو جديد للمكان ال�شاغر لإكمال هذه املدة.
املادة( :)15يعد املجل�س� ،أو �أي جلنة منبثقة عنه ،م�ستقيال ً با�ستقالة �أكرث من
ن�صف �أع�ضائه.
املادة( :)16يكون �أي اجتماع قانونيا ً بح�ضور �أكرث من ن�صف عدد الأع�ضاء.
املادة( :)17تتخذ القرارات والتو�صيات ب�أغلبية احل�ضور .ويف حالة ت�ساوي الأ�صوات
يكون �صوت رئي�س اجلل�سة مرجحاً.
املادة(� :)18إذا ا�ستقال رئي�س املجل�س �أو نائبه �أو �أمني ال�رس من من�صبه� ،أو �سقطت
ع�ضوية �أي منهم ،ينتخب املجل�س بديال ً له.
املادة( :)19يحل املجل�س بقرار من جمل�س اجلامعة بنا ًء على تن�سيب رئي�س اجلامعة.
املادة( :)20يبت رئي�س اجلامعة يف احلاالت التي مل يرد ن�ص عليها يف هذه التعليمات
املادة( :)21جتمد ن�شاطات املجل�س قبل �أ�سبوعني من موعد االنتخابات.
املادة( :)22رئي�س اجلامعة وعميد �ش�ؤون الطلبة م�س�ؤوالن عن تنفيذ �أحكام هذه
التعليمات.

126

