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 األول  باب ال
 تعريفات 

  

 يسمى هذا النظام نظام مجلس طلبة الجامعة ويعمل به من تاريخ اقراره من قبل مجلس االدارة.  المادة األولى:

دلت القرينة   إذاال  هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إيكون للكلمات والعبارات وااللفاظ التالية الواردة في   المادة الثانية:

 خالف ذلك.على 

 االمريكية )فلسطين( الجامعة العربية  الجامعة:

 .رئيس الجامعة العربية االمريكية الرئيس:

 . عميد شؤون الطلبة العميد:

 .عمادة شؤون الطلبة  العمادة:

 الجامعة العربية االمريكية. شركة مجلس إدارة   مجلس اإلدارة:

 عشر عضوًا. أحد لنتائج االنتخابات ويتكون من وفقًا مجلس الطلبة الذي يحدده المؤتمر العام  المجلس:

 عدد من أصوات الطلبة المقترعين في انتخابات المجلس.   أكثرهو الذي تختاره القائمة الحاصلة على    رئيس المجلس:

 هو الذي يتم اختياره من قبل أعضاء المؤتمر باألغلبية البسيطة.   نائب رئيس المجلس:

 في الجامعة.  البكالوريوس أو الدبلوم المتوسطجميع الطلبة المنتظمين والمسجلين لنيل درجة  الهيئة العامة:
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 جامعة. ال( عضوًا منتخبين من كتلهم الطالبية والمنتظمين في 55) خمسة وخمسون هيئة مكونة من  المؤتمر العام:

 الحاضرين. العام هو رئيس المؤتمر العام المنتخب باألغلبية البسيطة من قبل أعضاء المؤتمر رئيس المؤتمر:

   البسيطة.هو الذي يتم اختياره من قبل أعضاء المؤتمر العام باألغلبية   :نائب رئيس المؤتمر     

  البسيطة. هو الذي يتم اختياره من قبل أعضاء المؤتمر العام باألغلبية مين سر المؤتمر:أ

أعضككككاء بمككككا فيهككككا المنسكككك  خمسككككة ويشكككككلها المككككؤتمر العككككام مككككن بككككين أعضككككائه  وتتكككككون كككككل لجنككككة مككككن  اللجااااا : 
  عضو االشتراك في عضوية أكثر من لجنة من لجان المجلس. ألي)عضو المجلس( وال يجوز 

طالكككككب بمكككككا فكككككي ذلكككككك كتلكككككة الطلبكككككة ( 300)هكككككي إطكككككار يجمكككككع عكككككدد مكككككن الطلبكككككة ال يقكككككل عكككككن  الطالبياااااة:الكتلاااااة 
عمكككككادة شكككككؤون الطلبكككككة لمكككككدة ال تقكككككل عكككككن عكككككام  ِقبكككككلالمسكككككتقلين علكككككى ان يكككككتم االعتكككككراف بهكككككذه الكتلكككككة مسكككككبقًا مكككككن 

  .أكاديمي

والمقدمككككككة مككككككن كتلككككككة طالبيككككككة واحككككككدة او ائككككككتالف كتلتككككككين او ( 55)هككككككي قائمككككككة المرشككككككحين  :القائمااااااة االنتخابيااااااة
  .أكثر

بكافككككككة مراحلهككككككا وتتشكككككككل بقككككككرار مككككككن رئككككككيس الجامعككككككة  االنتخابككككككات هككككككي الهيئككككككة المشككككككرفة علككككككى  لجنااااااة اال اااااارا :
مكككككن الهيئتكككككين التدريسكككككية واىداريكككككة إضكككككافة الكككككى ممثكككككل عكككككن ككككككل  واعضكككككا هاويككككككون مقررهكككككا عميكككككد شكككككؤون الطلبكككككة 

 .يكون من بين المرشحينال ى ان قائمة انتخابية عل

هككككككي عككككككدد األصككككككوات الضككككككرورية للحصككككككول علككككككى مقعككككككد فككككككي المككككككؤتمر وتحسككككككب عبككككككر قسككككككمة  نساااااابة ال ساااااا :
 صادق عليها من لجنة االشراف لالنتخابات على عدد مقاعد المؤتمر.م  األصوات االنتخابية الصحيحة وال

األصكككككوات التكككككي حصككككككل  مجمكككككو حصككككككول المرشكككككح علكككككى اعلكككككى األصكككككوات حتكككككى لككككككو ككككككان  األغلبيااااااة البساااااايطة:
 عليها المرشحون االخرون يفوق عدد اصواته.

 نصف المقترعين + واحد. األغلبية المطلقة:
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 الباب الثاني

 عالقة المجلس بعمادة  ؤو  الطلبة

 والكتل الطالبية المنتخبة وغير المنتخبة 

 المادة الثالثة: 

نشطته في المجاالت وأعمادة شؤون الطلبة هي مرجعية المجلس والجهة المسؤولة والمشرفة على تنفيذ خطته الشاملة   .1
 المختلفة  وموازنته التقديرية الم قرة وتقدم له المساعدة والتسهيالت الالزمة لهذا الغرض.

 شؤون الطلبة.  عميد لى  عن أنشطته المختلفة ومشرو  ميزانيته إتقارير دورية شهرية  يقدم المجلس .2
شؤون الطلبة فيما يتعل  بتنفيذ األنشطة الطالبية المختلفة  بما فيها التكلفة التقديرية لكل   عميد ينس  المجلس مع   .3

 نشاط لالعتماد قبل التنفيذ. 

 المادة الرابعة: 

الجامعكككككة مكككككن خكككككالل مجلكككككس فكككككي المختلفكككككة ممارسكككككة أنشكككككطتها الحككككك  فكككككي و غيكككككر ممثلكككككة بكككككالمجلس أكتلكككككة ممثلكككككة  ألي
 وفقًا للضوابط التالية: الطلبة

علككككى كككككل كتلككككة تعتككككزم الايككككام بنشككككاط معككككين اخطككككار رئككككيس المجلككككس خطيككككًا عككككن هككككذا النشككككاط قبككككل خمسككككة أيككككام  -أ
دراسككككية علككككى األقككككل مبينككككة نوعككككه وتاريخككككه ومكانككككه واحتياجاتككككه ىنجاحككككه ومرفقككككًا بتعهككككد بعككككدم االخككككالل بككككاي مككككن 

 التالية:الشروط 
 غالق.سير الدراسة او تعريض الجامعة لإلاال يتسبب نشاطها بتعطيل  •
 اال يستعمل وسيلة للذم والتحقير او لإلساءة على أي نحو لألشخاص او الهيئات المعنوية. •

 
مكككككككن خكككككككالل رئككككككيس قسكككككككم المتابعكككككككة والتمثيكككككككل الطالبكككككككي  بالتنسكككككككي  مكككككككع عمككككككادة شكككككككؤون الطلبكككككككةالمجلكككككككس يقككككككوم ب. 

 للحصول على الموافقة على هذا النشاط.
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يقككككوم المجلككككس بككككالرد علككككى طلككككب الكتلككككة صككككاحبة النشككككاط بكتككككاب خطككككي وذلككككك خككككالل مككككدة ال تزيككككد عككككن خمسككككة ج. 
 .أيام دراسية من استالم الطلب 

حصكككككل أي خكككككالف بكككككين المجلكككككس والكتلكككككة بخصكككككوص ذلكككككك النشكككككاط تقكككككوم عمكككككادة شكككككؤون الطلبكككككة بحكككككل ذلكككككك  إذاد. 
 مًا للطرفين.ز الخالف ويكون قرارها مل

 
 
 

 الباب الثالث 

 المؤتمر العام

 المادة الخامسة: 

عضوًا يتم انتخابهم سنويًا  (  55المؤتمر العام هو الهيئة التشريعية والسلطة الطالبية العليا في الجامعة  ويتكون من )
   و التالي:ح وفقًا لمبدأ التمثيل النسبي للكتل االنتخابية  وتوز  المهام بينهم على الن

 المجلس. رئيس  .1
 / إضافة  نائب رئيس المجلس. .2
 . رئيس المؤتمر .3
 / إضافة  .نائب رئيس المؤتمر .4
 . امين سر المؤتمر .5
 وتضم كل لجنة عضوين إضافة للمنس  وهي على النحو التالي: تسعةاللجان وعددها  .6

 لجنة العالقات العامة .1
 اللجنة المالية  .2
 اللجنة الثقافية  .3
 اللجنة االجتماعية  .4
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 اللجنة الرياضية  .5
 لجنة الصحة والكافتيريا  .6
 اللجنة الفنية  .7
 لجنة األندية  .8
 لجنة العمل التطوعي  .9

 
 

 المادة السادسة: 

 الطلبة:ب ضور ممثل عن عمادة  ؤو  

 المؤتمر العام جلسة واحدة كل شهر بدعوة من رئيس المؤتمريعقد  .1
يعقككككككد المككككككؤتمر العككككككام جلسككككككة اسككككككتثنائية وذلككككككك بنككككككاًء علككككككى طلككككككب  لثككككككي أعضككككككاء المجلككككككس او  لكككككك  أعضككككككاء  .2

 المؤتمر العام.
للمجلككككس فتككككرة أقصككككاها اسككككبوعان مككككن انتهككككاء االنتخابككككات لدراسككككة خطككككة العمككككل الشككككاملة المككككؤتمر فككككي يجتمككككع  .3

 وبرامج اللجان المختلفة والموافقة عليها.

 المادة السابعة: 

 هدا  المؤتمر: أ

 توسيع وتنظيم العمل الطالبي. .1
احتواء النزاعات الفردية والمواقف المتسرعة وغير المتزنة والحد منها والتخلص من عوامل بروزها والتي تنعكس  .2

 سلبًا على العمل الطالبي الجماعي. 
 الموقف الطالبي وجماعية الايادة. ضمان وحدة .  .3
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 المادة الثامنة: 

 :مهام المؤتمر العام

المكككككؤتمر العكككككام  وفكككككي حكككككال تعكككككذر انتخابكككككه فكككككي  ألعضكككككاءالبسكككككيطة  انتخكككككاب س رئكككككيس المكككككؤتمر العكككككام باألغلبيكككككة .1
الجلسكككككة األولكككككى تكككككتم الكككككدعوة لعقكككككد جلسكككككة أخكككككرر خكككككالل فتكككككرة أقصكككككاها أسكككككبوعين النتخكككككاب الكككككرئيس باألغلبيكككككة 

 البسيطة لمجمو  أعضاء المؤتمر الحاضرين.
 المصادقة على تشكيل لجان المجلس من بين أعضائه المنتخبين خالل أسبو  واحد من انتخابه. .2
ة  امكككككا إذا البسكككككيطة وذلكككككك فكككككي حكككككال اكتمكككككال النصكككككاب القكككككانوني للجلسككككك القكككككرارات فكككككي المكككككؤتمر باألغلبيكككككة تتخكككككذ  .3

حينهككككا تتخككككذ و سككككاعة مككككن موعككككد االجتمككككا  األول   24بعككككد  الككككى عقككككد اجتمككككا   ككككان   لككككم يكتمككككل النصككككاب فيككككدعى
 القرارات باألغلبية البسيطة للحضور بغض النظر عن عددهم  اال فيما ورد فيه نص.

 تتخطى صالحياتها الواردة في هذا النظام.خطة مقدمة من أي لجنة  أليلمؤتمر ح  الرفض  ل .4
مككككككن بككككككين أعضككككككاء المككككككؤتمر تسككككككمى س لجنككككككة صككككككندوق الطالككككككب المحتككككككاجس تشكككككككيل لجنككككككة مككككككن خمسككككككة أعضككككككاء  .5

ومنسكككككك  اللجنككككككة  منسكككككك  اللجنككككككة الماليككككككة وعضككككككويةرئككككككيس المجلككككككس يكككككككون مقررهككككككا الخاصككككككة بككككككالمجلس بحيكككككك  
العكككككام وتعقكككككد اجتماعاتهكككككا بحضكككككور رئكككككيس قسكككككم االجتماعيكككككة وعضكككككو يكككككتم انتخابكككككه مكككككن بكككككين أعضكككككاء المكككككؤتمر 

  هذه اللجنة بالمهام التالية: الطلبة وتقومالمتابعة والتمثيل الطالبي ممثال عن عمادة شؤون 
دراسككككككي  ويمككككككال  الطالككككككب تقكككككوم اللجنككككككة بككككككاىعالن للطلبككككككة عكككككن التقككككككدم للمسككككككاعدات فككككككي بدايككككككة ككككككل فصككككككل  •

 نموذجًا خاصًا معدًا لعمل مسح اجتماعي للمتقدمين للمساعدة.
معككككككككايير وشككككككككروط الختيككككككككار المسككككككككتفيدين مككككككككن المسككككككككاعدات ويشككككككككترط ان ال يكككككككككون تقككككككككوم اللجنككككككككة بوضككككككككع  •

 3يزيككككد المبلكككك  عككككن  مككككن ال الطالككككب المسككككتفيد حاصككككل علككككى مسككككاعدتين فككككي الفصككككل الدراسككككي الواحككككد وان 
 او المسلكي. األكاديمييكون تحت اىنذار  ساعات وان ال

 تعمل هذه اللجنة وتعقد اجتماعاتها بحضور ممثل عن عمادة شؤون الطلبة. •
 .ىقرارهامن المساعدات على مجلس الطلبة  تعرض أسماء المستفيدين •
أسككككماء الطلبككككة المسككككتفيدين الككككذين رشككككحهم مجلككككس الطلبككككة الككككى عميككككد شككككؤون الطلبككككة مككككن اجككككل ترفككككع قائمككككة  •

التوصككككككككية للككككككككرئيس باعتمادهككككككككا  والككككككككذي بككككككككدوره يخاطككككككككب نائككككككككب الككككككككرئيس السككككككككتكمال اىجككككككككراءات حسككككككككب 
 األصول.
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 المادة التاسعة:  

 مهام رئيس المؤتمر العام: 

 سها. أالى اجتماعات المؤتمر العام وتر  الدعوة .1
 .االشراف على سير اعمال المؤتمر .2
 متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر. .3
 يكون صوته مرجحًا في حال تساوي األصوات في جلسات المؤتمر. .4

 المادة العا رة: 

   مهام نائب رئيس المؤتمر

يتم انتخاب نائب لرئيس المؤتمر من بين أعضاء المؤتمر العام باألغلبية البسيطة  ويتولى مهام رئيس المؤتمر العام في 
 إضافة   التالية: /الحاالت 

  في حالة غياب رئيس المؤتمر. .1
 للمؤتمر. في حالة شغور منصب رئيس المؤتمر العام   لألسباب الواردة في هذا النظام الى حين انتخاب رئيس  .2

 المادة الحادية عشرة:  

 مين السر: مهام أ

 اعمال اجتماعات المؤتمر بالتنسي  مع رئيس المؤتمر.  اعداد جدول .1
 تبلي  أعضاء المؤتمر بزمان ومكان عقد جلسات المؤتمر. .2
 تدوين محاضر اجتماعات المؤتمر وحفظها. .3
 استالم مراسالت المؤتمر وحفظ مستنداته واوراقه واختامه. .4
 الطلبة بمحاضر وقرارات اجتماعات المؤتمر.تزويد عمادة شؤون  .5
 إدارة اجتماعات المؤتمر. المجلس فيرئيس مساعدة  .6
 .مهام أخرر يكلفه بها رئيس المؤتمر في حدود هذا النظام بأيةالايام  .7
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 الباب الرابع 

 المجلس

 عشر:الثانية المادة 

 اهدا  المجلس

وحمايتهكككككا مكككككن خكككككالل  تمكككككائهم للجامعكككككة واالسكككككهام فكككككي دعمهكككككابالمسكككككؤولية وترسكككككيخ رو  ان تنميكككككة شكككككعور الطلبكككككة .1
 .التعاون مع مختلف الهيئات واالفراد في الجامعة

اخككككتالف العمككككل علككككى ترسككككيخ وحككككدة طلبككككة الجامعككككة مككككن خككككالل أنشككككطة يشككككارك فيهككككا كافككككة طلبككككة الجامعككككة علككككى  .2
 طرهم وكتلهم.أ

قضكككككايا التكككككي تتعلككككك  بالجسكككككم الطالبكككككي بكككككالطرق واألسكككككاليب الحضكككككارية وبالتنسكككككي  مكككككع العمكككككل علكككككى معالجكككككة ال .3
 العمادة.  

ممارسكككككة العمكككككل الطالبكككككي والسياسكككككي الكككككديمقراطي وحريكككككة الكككككرأي مكككككن خكككككالل الحكككككوار الكككككديمقراطي دون االخكككككالل  .4
 بسير الحياة االكاديمية في الجامعة وانتظامها.

فكككككي شككككككتى المجكككككاالت العلميككككككة والثقافيكككككة والوطنيككككككة والدينيككككككة المسكككككاهمة فككككككي رفكككككع مسككككككتور الكككككوعي لككككككدر الطلبككككككة  .5
 واالجتماعية.

 العمل على رفع مستور مشاركة الطلبة في النشاطات الالمنهجية في الجامعة ودعمها. .6
 العمل على ربط طلبة الجامعة بالمجتمع المحلي وتعمي  التزام الطلبة بقضايا المجتمع عامة. .7

 :الثالثة عشر المادة

 المجلسمهام 

معتمككككدة  نشككككطة  قافيككككة واجتماعيككككة ورياضككككية فصككككليةلة لنشككككاطات المجلككككس تتضككككمن بككككرامج وأوضككككع خطككككة شككككام .1
وذلككككككك بايككككككة بنككككككاء شخصككككككية الطالككككككب  العمككككككادة واالشككككككراف علككككككى تنفيككككككذها بالتنسككككككي  مككككككع مككككككن إدارة الجامعككككككة  

 الجامعي.
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أبككككواب الككككدخل  بككككرزألوضككككع مشككككرو  موازنككككة المجلككككس الالزمككككة لتنفيككككذ خطككككة المجلككككس بحيكككك  يتضككككمن تقككككديرات  .2
علككككككى المككككككؤتمر العككككككام فككككككي نهايككككككة دورتككككككه  ا  وعرضككككككهىقرارهككككككاوالصككككككرف ورفعهككككككا الككككككى عمككككككادة شككككككؤون الطلبككككككة 

 .اىقراره
 األخرر. والمؤسسات وإدارة الجامعة وبين الطلبة وباقي الهيئات  أنفسهمتنظيم العالقة بين الطلبة  .3

 عشر: الرابعةالمادة 

 عشر عضوًا على النحو التالي:  أحد يتكون مجلس الطلبة من 

 .الرئيس .1
   المجلس.امين سر  .2
 .تسعة وعددهم  منسقو اللجان .3

 عشر: الخامسةالمادة 

 رئيس المجلس 

المجلس شريطة اال يكون منذرا أكاديميا  عدد من أصوات المقترعين في انتخابات    أكبرعلى    التي تحصل  تختاره القائمة
 ويتولى المهام التالية:( 2.33او سلوكيا واال يقل معدله التراكمي عن )

تر س اجتماعات المجلس واالشراف على سير اعماله وانشطته ومتابعتها والتوقيع على كافة المراسالت والتقارير  .1
 لس.الصادرة عن المج

 متابعة تنفيذ قرارات المجلس. .2
 في أنشطة الكتل الطالبية وانشطة المجلس المختلفة. التنسي  والتشاور مع عمادة شؤون الطلبة  .3
 تمثيل الطلبة في مجلس الجامعة .4
 يكون حلقة الوصل بين اللجان نفسها.  .5
 الجامعة.تمثيل المجلس في المؤتمرات واالجتماعات الطالبية التي تعقد خارج  .6
اجككككككراء االتصككككككاالت والمراسككككككالت مككككككع الهيئككككككات والمؤسسككككككات الخارجيككككككة بمككككككا ال يتعككككككارض مككككككع قككككككرارات المجلككككككس  .7

 ومصلحة الجامعة.
 التوقيع مع منس  اللجنة المالية على كافة المستندات المالية. .8
 تقديم تقارير مالية شهرية لعميد شؤون الطلبة. .9
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والككككككدائرة  نهايككككككة الككككككدورة الماليككككككة ومناقشككككككتها مككككككع عميككككككد شككككككؤون الطلبككككككةتقككككككديم الميزانيككككككة الختاميككككككة للمجلككككككس فككككككي  .10
 المالية في الجامعة  تمهيدًا ىقرارها من ِقبل المجلس والمؤتمر العام قبل نهاية والية مجلس الطلبة.

 حفظ الملفات والتقارير الخاصة بالمجلس ومحاضر الجلسات وختم المجلس. .11
 او وفكككككد رسكككككميادة شكككككؤون الطلبكككككة بخصكككككوص زيكككككارة أي شخصكككككية التنسكككككي  مكككككع إدارة الجامعكككككة مكككككن خكككككالل عمككككك .12

 لحرم الجامعة.لمجلس الطلبة 
اسككككتالم عهككككدة المجلككككس ومككككا يحتويككككه مقككككر مجلككككس الطلبككككة والتعهككككد وااللتككككزام بالحفككككاظ عليككككه   وعنككككد انتهككككاء فتككككرة  .13

ة المجلككككككس يككككككتم تسككككككليمها لعمككككككادة شككككككؤون الطلبككككككة وفككككككي حالككككككة نقصككككككان اي بنككككككد مككككككن بنككككككود المحتويككككككات والعهككككككد 
 المالية. المستلمة تبقى في ذمته 

   عشر: لسادسةالمادة ا

 نائب رئيس مجلس الطلبة 

البسككككككيطة وينطبككككك  عليككككككه مككككككا يكككككتم انتخككككككاب نائكككككب لككككككرئيس مجلكككككس الطلبككككككة مكككككن بككككككين أعضككككككاء المكككككؤتمر العككككككام باألغلبيكككككة 
لكككككككه حضكككككككور اجتماعكككككككات مجلكككككككس الطلبكككككككة دون المشكككككككاركة فكككككككي  ينطبككككككك  علكككككككى رئكككككككيس المجلكككككككس مكككككككن شكككككككروط  ويحككككككك 

 التصويت على اتخاذ القرارات  ويتولى مهام رئيس مجلس الطلبة في الحاالت التالية:

 في حالة غياب رئيس مجلس الطلبة. .1
فكككي حالكككة شككككغور منصكككب رئكككيس مجلككككس الطلبكككة لألسككككباب الكككواردة فكككي هككككذا النظكككام الكككى حككككين اختيكككار رئككككيس  .2

 .عدد من أصوات الناخبين أكبرمجلس الطلبة من الكتلة الحاصلة على 

 :السابعة عشرالمادة 

 امين سر المجلس 

أصوات الطلبة المقترعين في انتخابات المجلس  يتم اختياره من ِقبل القائمة التي تحصل على المرتبة الثانية من حي  عدد  
 ويكون أيضا منس  لجنة العالقات العامة  وباىضافة الى صفته تلك يتولى أيضا المهام االتية: 

 الدعوة الى عقد اجتماعات المجلس وتبلي  اعضاءه بزمان ومكان انعقاده.  .1
 اعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس بالتنسي  مع الرئيس. .2
 اضر اجتماعات المجلس.تدوين مح  .3
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 تسلم مراسالت المجلس وحفظ مستنداته واوراقه.  .4
 موافاة عمادة شؤون الطلبة بمحاضر وقرارات اجتماعات المجلس. .5

 الباب الخامس

 اللجا  

 عشر: الثامنة المادة 

 مهام اللجان 

 لجنة العالقات العامة: .1

 وقراراتها وتقديم تقاريرها الى المجلس وتختص بما يلي: يرأسها امين السر ويقوم بمتابعة تنفيذ خططها وبرامجها  

 اصدار النشرات الخاصة بالمجلس بهدف التعريف به خارج الجامعة.  .أ
 استابال الوفود الطالبية الجامعية من خارج الجامعة.  .ب 
 ة.التنسي  مع مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية والهيئات والمؤسسات ذات العالقة بالنشاطات الطالبي  .ج
 اللجنة المالية: .2

بمتابعة تنفيذ خططها وبرامجها وقراراتها والتوقيع على ايصاالت الصرف والابض مع رئيس المجلس يرأسها منس  يقوم  
 شؤون الطلبة  وتختص اللجنة بما يلي: وعميد 

   الختامية للمجلس في نهاية الدورة المالية.اعداد الميزانية  .أ
 وتقديمه للمجلس. اعداد التقرير المالي الشهري  .ب 
 موارد لدعم صندوق الطالب المحتاج.البح  عن  .ج
 المناسبة الستخدام مالية الصندوق بالتنسي  مع عمادة شؤون الطلبة. وضع اآللية والقواعد  . د 
 اللجنة الثقافية: .3

 بمتابعة تنفيذ خططها وبرامجها وقراراتها بالتنسي  مع عمادة شؤون الطلبة.   يرأسها منس  يقوم

 وتختص اللجنة بما يلي: 

 لدر الطلبة من خالل الايام في الحقل الثقافي وتشمل: الثقافي المساهمة في رفع المستور  .أ
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 إقامة ندوات ومحاضرات ونشاطات  قافية ملتزمة ودعوة محاضرين من داخل الجامعة وخارجها. •
 او المشاركة فيها.  إقامة معارض للكتب والمجالت والدوريات الثقافية والعلمية واألدبية المختلفة •
 تشجيع الطلبة على اىنتاج العلمي والثقافي واالدبي وتكريم المتفوقين.  •
 االشراف على المهرجانات واالحتفاالت والمعارض الخاصة بالمجلس.  .ب 
للتأكد من خلوها من كل اشكال التهجم والتجريح واال ارة بح  األشخاص والهيئات مراجعة مقاالت الطلبة المنشورة   .ج

 ونشرها على اللوحات المخصصة للمجلس.
 إقامة وتوطيد العالقات الثقافية ما بين طلبة الجامعة والمؤسسات التعليمية األخرر. . د 

 

 اللجنة االجتماعية:  .4

 رارتها  وتختص اللجنة بما يلي: يرأسها منس  يقوم بمتابعة تنفيذ خططها وبرامجها وق

 وجامعته ووطنه. رضه بمجتمعه وتجذير انتمائه ألتعزيز صلة الطالب  .أ
 تنمية رو  التعاون والعمل الجماعي التطوعي المنظم بين الطلبة عن طري :  .ب 

 لايام بالنشاطات االجتماعية الهادفة. ا •
 خارجية من اجل التعارف وتو ي  الصالت االجتماعية. الايام برحالت  قافية وترفيهية وزيارات الى مؤسسات  •
 في دراسة األوضا  االجتماعية للطلبة.المساعدة  .ج
االجتماعية وذلك بالتنسي  مع اللجنة بناًء على أوضاعهم  للطلبة المحتاجين  المساعدة في توزيع المساعدات المالية  هك.  
 المالية.
م مع  بما يتواء  شؤون االسرر والمعتقلين من طلبة الجامعة مع قسم الخدمات الطالبية في عمادة شؤون الطلبة  متابعةو.  

 الجامعة. في  المتبعة األنظمة والتعليمات 
 اللجنة الرياضية: .5

 يرأسها منس  يقوم بمتابعة تنفيذ خططها وبرامجها وقراراتها. وتختص اللجنة بما يلي: 

 األنشطة الرياضية وتنمية مواهب وقدرات الطلبة في فرو  الرياضة المختلفة. في تشجيع المساهمة  .أ
 مساعدة قسم األنشطة الرياضية في تنظيم المسابقات الرياضية لطلبة الجامعة.  .ب 
 مساعدة األقسام المختصة باألنشطة الرياضية في عمادة شؤون الطلبة.  .ج



 

14                                                                                                         2022المعدل   نظام مجلس طلبة الجامعة العربية االمريكية  
 

 

 الخاصة بالمجلس.  االشراف على المهرجانات واالحتفاالت والمعارض الرياضية . د 
 لجنة الكافتيريا والص ة  .6

مين الصحي الخاصة بالطلبة. عضوًا في لجنة التأيرأسها منس  يقوم بمتابعة تنفيذ خططها وبرامجها وقراراتها  ويكون  
 وتختص اللجنة بما يلي: 

 ومحاضرات تتعل  بالسالمة العامة والصحة العامة والبيئة. عقد ندوات  أ.

 االولي والدفا  المدني. لإلسعافتنظيم دورات ب. 

 المساعدة في متابعة نظافة مراف  الجامعة.ج. 

 .أعضائها لعضوية لجنة الكافتيريا بالجامعة أحد د. اختيار 

 . النشاطات الصحية والتوعوية والتبر  بالدم هك. تشجيع الطلبة على 

 لجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع  .7

 يرأسها منس  يقوم بمتابعة تنفيذ خططها وبرامجها وقراراتها. وتختص اللجنة بما يلي: 

 عقد ورشات العمل وتشجيع برامج الخدمة االجتماعية.  أ.

 التنسي  مع الجهة المعنية. ب. متابعة قضايا خدمة المجتمع للطالب من خالل 

 المشاركة في وضع برامج العمل التطوعي في الجامعة وخارجها.ج. 

 د. الح  على االعمال التطوعية داخل الحرم الجامعي. 

 والعمل الجماعي التطوعي المنظم بين الطلبة. هك. تنمية رو  التعاون 

 للايام بالعمل التطوعي وخدمة المجتمع.  مؤسسات و. البح  عن 

 اللجنة الفنية  .8

 يرأسها منس  يقوم بمتابعة تنفيذ خططها وبرامجها وقراراتها. وتختص اللجنة بما يلي: 

 .تنمية المواهب الفنية المختلفة لدر الطلبة .أ
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 حتفاالت والمعارض الفنية الخاصة بالمجلس. االشراف على المهرجانات واال .ب 
 الطالب على العمل واالبدا  الفني.تشجيع  .ج

 بالتنسي  مع اللجنة الثقافية.   د. اصدار نشرة تعني بالفن

 هك. مساعدة األقسام المختصة بأنشطة المسر  وفرقة الفلكلور الشعبي في عمادة شؤون الطلبة. 

 الفنية. و. انشاء وتوطيد العالقات ما بين طلبة الجامعة والمؤسسات األخرر في النواحي 

 ز. عرض األفالم الخاصة بالنواحي الفنية لتنمية المواهب الفنية المختلفة لدر الطلبة داخل الجامعة.

 لجنة األندية  .9

 وبرامجها وقراراتها. وتختص اللجنة بما يلي:  خطط اللجنةيرأسها منس  يقوم بمتابعة تنفيذ 

 المشكلة والمرخصة من ِقبل الجامعة.شراف على األندية مساعدة عمادة شؤون الطلبة باى .أ
 حضور اجتماعات النوادي العامة من قبل منس  اللجنة فقط. .ب 
 المشاركة في االشراف على انتخابات األندية المرخصة من ِقبل عمادة شؤون الطلبة. .ج

 الباب السادس 

 العضوية

 :التاسعة عشرالمادة 

 فقدا  عضوية مجلس الطلبة 

 العضوية لألسباب التالية:يفقد عضو مجلس الطلبة 

 وفاة عضو المجلس.  .1
 انسحابه من الدراسة في الجامعة. .2
 . من الجامعة ةأو سلوكي  ةأكاديمي  عقوبة أي إذا حصل الطالب على .3
 االستقالة من عضوية المجلس شريطة موافقة المجلس عليها.  .4
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يكون العضو المعني مشاركًا في التصويت اقالة عضو المجلس بقرار يصدر بأغلبية  لثي أعضاء المجلس على ان ال   .5
 وذلك لألسباب التالية.

 من  الث مرات متتالية دون عذر رسمي مقبول من المجلس. أكثرتغيبه عن جلسات المجلس  .أ
 ارتكابه مخالفة سلوكية او أخالقية مثبتة.  .ب 

العضو فاقد العضوية  عضو من نفس القائمة المنتمي لها العضو الفاقد العضوية على ان يتم فتح باب   يحل محل .6
 البسيطة. بين أعضاء المؤتمر العام ويتم التصويت باألغلبية  المنصب منالترشيح لهذا 

عدد من أصوات    أكبريتم الطلب من الكتلة الحاصلة على    الطلبة عضويته لألسباب الواردة آنفاً   فقد رئيس مجلس  إذا .7
 . القائمة المقدمة للجنة االنتخابيات الناخبين في االنتخابات الختيار رئيس مجلس الطلبة الجديد من 

 لعشرو :  المادة ا

 فقدا  عضوية المؤتمر العام:

 العضوية لألسباب التالية: يفقد عضو المؤتمر العام 

 وفاة عضو المؤتمر العام  .1
 انسحابه من الدراسة في الجامعة .2
 .  سلوكية من الجامعة وأ أكاديمية عقوبةأي  إذا حصل الطالب على .3
 المؤتمر العام عليها االستقالة من عضوية المؤتمر العام شريطة موافقة  .4
أعضائه على ان ال يكون العضو المعني مشاركًا في التصويت إقالة عضو المؤتمر العام بقرار يصدر بأغلبية  لثي   .5

 وذلك لألسباب التالية:
 من  الث مرات متتالية دون عذر رسمي مقبول من المؤتمر  أكثرتغيبه عن جلسات المؤتمر  .أ
 ارتكابه مخالفة سلوكية او أخالقية مثبتة.  .ب 

لها العضو فاقد العضوية وذلك من ضمن    العضو فاقد العضوية  العضو الذي تختاره الكتلة المنتمي  محليحل   .6
االنتخابية  القائمة االنتخابية المقدمة الى لجنة االشراف ويسمح باستبدال  ال ة أعضاء مؤتمر عام من خارج القائمة 

 قصى.كحد أ
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 ع الباب الساب

 المالية         

 مالية المجلس  :العشرو  ال ادية و المادة 

 أ. موارد صندوق المجلس:

 معة من الطلبة لدعم مالية المجلس..الرسوم التي تستوفيها الجا 1

  .دراسيكل فصل   الجامعة في. المساهمة المالية المقدمة من 2

 ال يتعارض مع القوانين واألنظمة السارية.  . التبرعات والهبات والمساعدات غير المشروطة بمعرفة الجامعة وبما3

المجلس شريطة تعزيز ذلك بتقارير مالية في نهاية كل نشاط  يقدم التقرير  النشاطات المختلفة التي يقوم بها    يع. ر 4
 لإلدارة.للعمادة وبدورها ترفعه 

 ب. الصر 

 . في صندوق المجلس دوالر( 100بمبل  ال يتجاوز عن ) . يجوز لمنس  اللجنة المالية في المجلس االحتفاظ1

 البنكي اال بتوقيع عميد شؤون الطلبة وتوقيع كل من منس  اللجنة المالية ورئيس المجلس. . ال يتم السحب من الحساب  2

 حكام هذا النظام.بية المتبعة في الجامعة ووفقًا أل. يتم الصرف من الصندوق حسب األصول المحاس3

 اال بموافقة  لثي أعضاء المجلس وعميد شؤون الطلبة.  دوالر( 500من )  أكثرال يتم سحب  .4
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 الباب الثامن 

 التر يح واالنتخاب

 :والعشرو   الثانيةالمادة 

 التر يح

من خمسة أعضاء من األكاديميين واالداريين  إضافة تتكون  شراف على االنتخابات  يشكل رئيس الجامعة لجنة لإل .1
 قائمة انتخابية على ان ال يكون مرشحًا لالنتخاب  ويكون مقررها عميد شؤون الطلبة. الى عضو واحد عن كل 

 تنتهي اعمال مجلس الطلبة الساب  قبل موعد إجراء االنتخابات بأسبوعين. .2
( أيام هي: السبت  االحد   4الثال  من بداية الفصل الدراسي الثاني ولمدة )يفتح باب الترشيح في بداية األسبو    .3

 اال نين  والثال اء على ان يغل  باب الترشيح الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الرابع من بدء الترشيح.
شترط ان ال يقل انتخابية برفع أسماء مرشحيها للمؤتمر العام ومسماها وشعارها الى لجنة االشراف وي  تقوم كل قائمة .4

األقل في   علىطالبة(    11المرشحين )( مرشحًا وان يكون من ضمن  28عدد المرشحين في القائمة االنتخابية عن ) 
   القائمة.

وأسماء المرشحين في جميع    االنتخابية أسماء القوائم    باىعالن عنتقوم لجنة االشراف على انتخابات مجلس الطلبة   .5
 من لجنة االشراف. بعد اعتمادها الكليات وعلى مداخل قاعات االقترا  

 المؤتمر العام يوم الثال اء من األسبو  التالي للترشيح بطريقة سرية ومباشرة.  ألعضاءتجري االنتخابات   .6
 وفر الشروط التالية في المرشحين: يتم الترشيح لعضوية المؤتمر العام على أساس القوائم االنتخابية ويشترط ت .7

 
   (.2.33ان يكون طالبًا مسجاًل ومنتظمًا في الجامعة على ان ال يقل معدله التراكمي عن ) .أ
 فصاًل دراسيًا واحدًا على األقل في الجامعة.  أمضىان يكون الطالب المرشح قد  .ب 
 يكون قد صدر بحقه أي عقوبة سلوكية أو أكاديمية طيلة فترة دراسته بالجامعة. أال .ج
 ان ال يكون من الطلبة المتوقع تخرجهم قبل نهاية دورة المجلس. . د 
 ان ال يكون منتسبًا لجهاز أمني.  .ه

 لعضوية المؤتمر العام ما يلي: تتضمن طلبات الترشيح  .8
 الجامعة. أسماء المرشحين كاملة وأرقام تسجيلهم في  •
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تعبئة النموذج الم عد من ِقبل لجنة االشراف والتعهد بان الشروط الواردة في الفقرة السابقة مستوفاة وبخالف ذلك   •
 يفقد عضويته في المؤتمر العام. 

قائمة او مرشح حتى نهاية دوام اليوم الرابع من أيام الترشيح وذلك عن طري  تقديم طلب    ألييسمح باالنسحاب  .  9
 خطي بذلك الى مقرر لجنة االشراف. 

. توجه االعتراضات الخطية على أي من المرشحين في القوائم االنتخابية الى مقرر لجنة االشراف حتى بعد أسبوعين  10
 من اجراء االنتخابات. 

ح  إصدار عملية الترشيح واالنتخاب ولها    االشراف هي المرجع النهائي للب  في القضايا الناشئة عنتعتبر لجنة  .  11
 التعليمات فيما لم يرد فيه نص بخصوص الترشيح واالنتخاب والطعون المقدمة لها.

 :والعشرو   الثالثة المادة

 الدعاية االنتخابية 

واألماكن التي يتم    القوائم االنتخابية ولجنة االشراف وتكون في األوقات تجري الدعاية االنتخابية بالتنسي  التام بين   .1
 بل لجنة االشراف.تحديدها من قِ 

 تلتزم جميع الكتل ببرنامج الدعاية االنتخابية الذي تحدده لجنة االشراف. .2
الثامنة صباحًا   .3 الساعة  االنتخابات  موعد  من  أيام  قبل  ال ة  االنتخابية  الدعاية  مساءتبدأ  الساب     وتتوقف  اليوم 

 وبالتزامن مع توقف الدعاية االنتخابية يتم اخالء الجامعة من الطلبة لترتيب قاعات وصنادي  االقترا . لالنتخاب 
 تحظر الدعاية االنتخابية بكافة اشكالها يوم االنتخابات. .4
لي لالنتخابات على ان تقدم تأمينًا نقديًا تتحمل كل كتلة طالبية مسؤولية إزالة أ ار الدعاية االنتخابية في اليوم التا .5

 أردني. ( دينار 500لذلك بايمة )

 :الرابعة والعشرو  المادة 

 االقتراع والفرز 

فترة االقترا  الى مدة تقرره لجنة    تمديد   ويجوز  مساء   4:00صباحًا وينتهي الساعة    9:00يبدأ االقترا  الساعة   .1
 االشراف على ان ال يزيد عن ساعة واحدة فقط. 



 

20                                                                                                         2022المعدل   نظام مجلس طلبة الجامعة العربية االمريكية  
 

 

وعلى كل مقتر     يقتصر ح  االقترا  على الطلبة المسجلين والمنتظمين في الفصل الدراسي الذي تتم فيه االنتخابات  .2
 ابراز البطاقة الجامعية.

 والمختومة من قبل لجنة االشراف.يكون االقترا  سريًا على قسيمة االنتخابات المعتمدة  .3
 يح  للناخب ان يصوت لقائمة انتخابية واحدة فقط وبغير ذلك تعتبر قسيمته الغية.  .4
 اغالق صنادي  االقترا  ويجب ان تنتهي في نفس اليوم. فور تبدأ عملية الفرز .5
 مختلف مراحل العملية االنتخابية.  لمراقبة ( أعضاء كحد اقصى 5لكل قائمة انتخابية انتداب )يح   .6

 :والعشرو  الخامسة المادة 

 المؤتمر العام

 يتم تشكيل المؤتمر العام وفقًا لمبدأ التمثيل النسبي على النحو االتي: 

 يتم احتساب نسبة الحسم للمؤتمر العام حسب المعادلة التالية:  .1

 المقترعين(    األصوات الصحيحة للطلبة  )عدد نسبة الحسم = 

                                           (55) 

ح  التمثيل في المؤتمر العام حتى لو مكنتها إعادة توزيع   )تفقد كل قائمة ال تتمكن من الحصول على نسبة الحسم  .2
  1وال تحصل على أي مقعد من مقاعد المؤتمر العام )انظر المثال الملح  رقم    المقاعد في الدورة الثانية من ذلك(

 بهذا البند(.
اًء على نسبة الحسم الثانية  توزيع األول للمقاعد بناء على نسبة الحسم يتم توزيعها بنالالمقاعد التي تبقى شاغرة بعد  .3

 )حاصل قسمة هذا الرقم على عدد أعضاء المؤتمر(. 
تساوت كسور كتلتان    إذاإذا تبقت هنالك مقاعد شاغرة يتم ملؤها حسب الكسر األعلى الذي تملكه اية كتلة اما   .4

 بينهما بالقرعة. فيحسم األمر
للمرشحين الفائزين من ضمن  سب اختيار الكتلة  المقاعد التي حازت عليها كل كتلة اجتازت نسبة الحسم حتوز    .5

 أسماء القائمة االنتخابية التي سلمت للجنة االشراف قبل اجراء االنتخابات.
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 :والعشرو   السادسةالمادة 

 يت  تشكيل مجلس الطلبة وفقًا لمبدأ التمثيل النسبي على الن و التالي: 

 التالية: الحسم للمجلس حسب المعادلة نسبة يتم احتساب   .1

   (5= ) (55نسبة الحسم للمجلس = ) 

 (11 ) 

كل قائمة ال تتمكن من الحصول على نسبة الحسم تفقد ح  التمثيل في مجلس الطلبة حتى لو مكنتها إعادة توزيع  .  2
 بهذا النظام(   2المثال الملح  رقم    )انظر المقاعد في الدورة الثانية من ذلك  وال تحصل على أي مقعد من مقاعد المجلس  

عدد من المقاعد في المؤتمر العام باختيار رئيس المجلس والقائمة التي تليها   أكبر. يتم تكليف القائمة الحاصلة على 3
   العامة(.العالقات  السر )لجنةباختيار امين 

على أعضاء في مجلس الطلبة وف  التمثيل النسبي أن يكون من ضمن لجان    انتخابية حصلت يشترط على كل قائمة  .  4
 اضافة /   المنتخبة.مجلس الطلبة  األقل عضو او منس  في لجانمجلس الطلبة طالبة واحدة على 

 الباب التاسع 

 احكام عامة

حياتها يعتبككككككر هككككككذا النظككككككام اىطككككككار القككككككانوني الككككككذي يككككككنظم عمككككككل الهيئككككككات الطالبيككككككة المنتخبككككككة  ويحككككككدد صككككككال .1
 وعالقاتها ببعضها البعض من جهة ومع إدارة الجامعة من جهة أخرر.

 تسري احكام هذا النظام بعد إقراره من قبل مجلس اىدارة. .2
 لمجلس الجامعة الح  في اقترا  إدخال اية تعديالت ضرورية على هذا النظام. .3
أو اسككككتقالة  عككككن المجلككككس حجككككب الثقككككةتجككككري االنتخابككككات مككككرة واحككككدة كككككل سككككنة وفككككي الحككككاالت التككككي يككككتم فيهككككا  .4

إجككككككراء انتخابككككككات مبكككككككرة خككككككالل فتككككككره أقصككككككاها شككككككهر مككككككن حجككككككب  ( يتوجككككككب 1%+50غالبيككككككة مجلككككككس الطلبككككككة )
 الثقة.

 إلى مجلس العمداء للبت فيه.في حال ظهور أي خالف في تفسير احكام هذا النظام يتم احالته  .5

 



 

22                                                                                                         2022المعدل   نظام مجلس طلبة الجامعة العربية االمريكية  
 

 

تفسككككككير  واي خككككككالف حكككككككول تفسككككككير أي مكككككككن لل يجككككككوز فككككككي فتكككككككرة االنتخابككككككات إخضككككككا  احككككككككام هككككككذا النظكككككككام ال .6
 هذا النظام.من  (5البند )فيه حسب  مجلس العمداء للنظري حال الحقًا وبعد االنتخابات الى  احكامه

تقكككككوم عمكككككادة شكككككؤون الطلبكككككة بتكككككوفير مقكككككر مالئكككككم لمجلكككككس الطلبكككككة لمزاولكككككة اعمالكككككه اليوميكككككة حسكككككب اىمكانيكككككات  .7
 المحافظة على هذا المقر.المتوفرة لديه  وعلى المجلس 

يحكككككك  لككككككرئيس الجامعككككككة فككككككي الظككككككرف الككككككذي يككككككراه ضككككككروريًا تجميككككككد عمككككككل مجلككككككس الطلبككككككة الككككككى حككككككين معالجككككككة  .8
 األسباب المتعلقة بالتجميد.

عمككككككادة شككككككؤون الطلبككككككة باسككككككتالم عهككككككدة المجلككككككس ل ر أي قككككككرار بتجميككككككد مجلككككككس الطلبككككككة تخككككككو  فككككككي حككككككال صككككككدو  .9
 اء قرار التجميد.العينية وغير العينية وتحتفظ بها لحين الغ

دم أغلبيكككككة أعضكككككاء مجلكككككس أتحكككككاد الطلبكككككة اسكككككتقاالتهم ) .10 يعتبكككككر المجلكككككس مكككككنحاًل   ( مكككككن المجلكككككس1%+50إذا قكككككغ
 تلقائيًا  وتقوم عمادة شؤون الطلبة بتيسير أعمال المجلس إلى حين إجراء االنتخابات.

خككككالل مككككدة دراسككككته وهككككذا ينطبكككك  ة ال يحكككك  ألي طالككككب الترشككككح لعضككككوية مجلككككس أتحككككاد الطلبككككة ألكثككككر مككككن دور  .11
 على الرئيس ونائبه. 

ال يجكككككوز ألي مكككككن أعضكككككاء مجلكككككس الطلبكككككة بمكككككا فكككككيهم الكككككرئيس او منسكككككقي اللجكككككان التكككككدخل بشكككككؤون الكليكككككات او  .12
األقسكككككام او مراجعكككككة العميكككككد او رئكككككيس القسكككككم بكككككاي امكككككر سكككككواء أككككككاديمي او غيكككككره  وتككككككون المراجعكككككات لجميككككككع 

 عميد شؤون الطلبة  وفي مبنى العمادة.القضايا الطالبية فقط من خالل 
كتلككككة طالبيككككة سككككواء كانككككت ممثلككككة او غيككككر ممثلككككة بمجلككككس الطلبككككة تعليكككك  الدراسككككة  وبخككككالف ذلككككك  أليككككةال يحكككك   .13

 يتم تجميد نشاط هذه الكتلة لمدة شهر بقرار من رئيس الجامعة.
شكككككككؤون الطلبكككككككة ورئكككككككيس ال يحككككككك  لمجلكككككككس الطلبكككككككة تعليككككككك  الكككككككدوام مهمكككككككا كانكككككككت األسكككككككباب اال بموافقكككككككة عمكككككككادة   .14

الجامعككككة  وبخككككالف ذلككككك يككككتم تجميككككد نشككككاط المجلككككس لمككككدة شككككهر بقككككرار مككككن رئككككيس الجامعككككة  وفككككي حككككال تكككككرار 
 حتى نهاية الفصل بقرار من رئيس الجامعة. الطلبة مجلسيتم تجميد نشاط هذه المخالفة 

أي اتفاقيككككككة خارجيككككككة او داخليككككككة يعقككككككدها مجلككككككس الطلبككككككة مككككككع أي مككككككن الهيئككككككات والمؤسسككككككات تتطلككككككب مصككككككادقة  .15
 الطلبة. عمادة شؤون عليها من عمادة شؤون الطلبة خطيًا وبغير ذلك ال يعتبر االتفاق قانونيًا وال يلزم 

عككككة وقككككاهرة وظككككروف مان ألسككككباب يحكككك  لككككرئيس الجامعككككة إصككككدار قككككرار بتأجيككككل انتخابككككات مجلككككس الطلبككككة وذلككككك  .16
سكككككبة تكككككؤ ر فكككككي سكككككالمة ونجكككككا  إجرائهكككككا  وفكككككي هكككككذه الحالكككككة يبقكككككى مجلكككككس الطلبكككككة الكككككذي انتهكككككت مدتكككككه غيكككككر منا

لكككككى ان ال تزيكككككد ع بأعمكككككال مجلكككككس الطلبكككككة لحكككككين تحديكككككد موعكككككد االنتخابكككككات التكككككي يقررهكككككا رئكككككيس الجامعكككككة ئمكككككاً قا
 عن سنة واحدة فقط .

 ن تنفيذ أحكام هذا النظام.رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة مسؤوالن ع .17
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 هذا النظام اية نصوص متعارضة واردة في نظام / او تعليمات سابقة. يي لغ .18
در  .19    هذا النظام في تاريخ ............../............./.............ص 

 ( 1مل ق رق  )الم قات :  

 مثال: ت ديد مقاعد المؤتمر العام 

 حسب المثال التالي: من هذا النظام يتم توزيع مقاعد المؤتمر العام  17وفقا للمادة 

 صوتًا.7850لنفترض ان عدد األصوات الصحيحة  

 ألقرب عدد صحيح.143= 142.72=   8507  م =نسبة الحس  (1
                    55      

 األصوات التالية: ( قوائم انتخابية وحصلت كل منها على 7ان لدينا )لنفترض  (2

عدد األصوات التي  اسم القائمة 
 حصلت عليها  

  عدد المقاعد 

 31 31.46 4500 قائمة )أ(

 12 12.23 1750 قائمة )ب(

 6 5.94 850 قائمة )ج( 

 2 2.44 350 قائمة )د(

 1 1.18 170 قائمة )هك( 

 1 1.04 150 قائمة )و( 

 0 0 80 قائمة )ز(
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   53 

           

 (55أصوات القوائم التي لم تجتز نسبة الحسم = )عدد  (3
 ألقرب عدد صحيح  141= 141.27= 80- 8507م الثانية =  نسبة الحس  (4

                                          55 

 

عدد األصوات التي  اسم القائمة 
 حصلت عليها 

عدد المقاعد بناء 
على نسبة الحسم  

 الثانية 

عدد المقاعد حسب  
 اعلى كسر 

 32 1+ 31 31.91 4500 قائمة )أ(

 13 1+ 12 12.41 1750 قائمة )ب(

 6 6 6.02 850 قائمة )ج( 

 2 1+ 1 1.63 350 قائمة )د(

 1 1 1.20 170 قائمة )هك( 

 1 1 1.06 150 قائمة )و( 

   52 55 

 

 ( 2مل ق رق  )
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 مثال ت ديد مقاعد المجلس

 المجلس على النحو التالي: ( يتم توزيع المقاعد على 18حسب المادة )

  5=  55نسبة الحسم األولى      

          11 

 6     =    6.4=  32 (أ

 5     

 2    =    2.6=     13   ( ب
  5   

           1    =     1.2=     6 (   ج

  5 

       0      =    0.8=  2  د(   

5     

 0       =       0.2=   1هك( 

       5  

 0         =0.2=   1و( 

5 
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، )أ(حسب نسبة ال س  الثانية فإ  الكسر األعلى هو للقائمة ( مقاعد  اغرة يت  ملؤها 3فإ  هناك )( 18)حسب المادة 
 .)ب(

55  – 2    =53 

 4.8181=  53     نسبة ال س  الثانية

                                    11 

 7( = 1+ 6= )      6.64=        32   (أ

     4.8181 

   3  ( =1  + 2.698) =   2.698=          13      (ب 

  4.8181 

 1  =(      1.245  )   =   1.245     =        6 ج(  

4.8181 

  


