نظام مجلس طلبة الجامعة العربية االمريكية
المعدل 2022

الباب األول :تعريفات.
الباب الثاني :عالقة المجلس بعمادة شؤون الطلبة والكتل الطالبية الممثلة وغير الممثلة في المجلس.
الباب الثالث :المؤتمر العام.
الباب الرابع :المجلس.
الباب الخامس :اللجان.
الباب السادس :العضوية.
الباب السابع :المالية.
الباب الثامن :الترشيح واالنتخاب.
الباب التاسع :احكام عامة.
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الباب األول
تعريفات
المادة األولى :يسمى هذا النظام نظام مجلس طلبة الجامعة ويعمل به من تاريخ اق ارره من قبل مجلس االدارة.
المادة الثانية :يكون للكلمات والعبارات وااللفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إال إذا دلت القرينة
على خالف ذلك.
الجامعة :الجامعة العربية االمريكية (فلسطين)
الرئيس :رئيس الجامعة العربية االمريكية.
العميد :عميد شؤون الطلبة.
العمادة :عمادة شؤون الطلبة.
مجلس اإلدارة :مجلس إدارة شركة الجامعة العربية االمريكية.
المجلس :مجلس الطلبة الذي يحدده المؤتمر العام وفقاً لنتائج االنتخابات ويتكون من أحد عشر عضواً.
رئيس المجلس :هو الذي تختاره القائمة الحاصلة على أكثر عدد من أصوات الطلبة المقترعين في انتخابات المجلس.
نائب رئيس المجلس :هو الذي يتم اختياره من قبل أعضاء المؤتمر باألغلبية البسيطة.
الهيئة العامة :جميع الطلبة المنتظمين والمسجلين لنيل درجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط في الجامعة.
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المؤتمر العام :هيئة مكونة من خمسة وخمسون ( )55عضواً منتخبين من كتلهم الطالبية والمنتظمين في الجامعة.
رئيس المؤتمر :هو رئيس المؤتمر العام المنتخب باألغلبية البسيطة من قبل أعضاء المؤتمر العام الحاضرين.
نائب رئيس المؤتمر :هو الذي يتم اختياره من قبل أعضاء المؤتمر العام باألغلبية البسيطة.
أمين سر المؤتمر :هو الذي يتم اختياره من قبل أعضاء المؤتمر العام باألغلبية البسيطة.
اللجااااا  :ويشك كككلها المك ككؤتمر العك ككام مك ككن بك ككين أعضك ككائه وتتكك ككون كك ككل لجنك ككة مك ككن خمسك ككة أعضك ككاء بمك ككا فيهك ككا المنس ك ك
(عضو المجلس) وال يجوز ألي عضو االشتراك في عضوية أكثر من لجنة من لجان المجلس.
الكتلاااااة الطالبياااااة :ه ك ككي إط ك ككار يجم ك ككع ع ك ككدد م ك ككن الطلب ك ككة ال يق ك ككل ع ك ككن ( )300طال ك ككب بم ك ككا ف ك ككي ذل ك ككك كتل ك ككة الطلب ك ككة
المس ك ككتقلين عل ك ككى ان ي ك ككتم االعتك ك كراف به ك ككذه الكتل ك ككة مس ك ككبقاً م ك ككن ِقب ك ككل عم ك ككادة ش ك ككؤون الطلب ك ككة لم ك ككدة ال تق ك ككل ع ك ككن ع ك ككام
أكاديمي.
القائمااااااة االنتخابيااااااة :هك ك ككي قائمك ك ككة المرشك ك ككحين ( )55والمقدمك ك ككة مك ك ككن كتلك ك ككة طالبيك ك ككة واحك ك ككدة او ائك ك ككتالف كتلتك ك ككين او
أكثر.
لجنااااااة اال اااا ا ار  :هك ك ككي الهيئك ك ككة المشك ك كرفة علك ك ككى االنتخابك ك ككات بكافك ك ككة مراحلهك ك ككا وتتشك ك كككل بقك ك كرار مك ك ككن رئك ك ككيس الجامعك ك ككة
ويك ك ككون مقرره ك ككا عمي ك ككد ش ك ككؤون الطلب ك ككة واعض ك ككا ها م ك ككن الهيئت ك ككين التدريس ك ككية واىداري ك ككة إض ك ككافة ال ك ككى ممث ك ككل ع ك ككن ك ك ككل
قائمة انتخابية على ان ال يكون من بين المرشحين.
نساااااابة ال ساااااا  :هك ك ككي عك ك ككدد األص ك ك كوات الضك ك ككرورية للحصك ك ككول علك ك ككى مقعك ك ككد فك ك ككي المك ك ككؤتمر وتحسك ك ككب عبك ك ككر قسك ك ككمة
األصوات االنتخابية الصحيحة والمصادق عليها من لجنة االشراف لالنتخابات على عدد مقاعد المؤتمر.
األغلبيااااااة البساااااايطة :حصك ك ككول المرش ك ككح عل ك ككى اعل ك ككى األصك ك كوات حت ك ككى لك ك ككو ك ك ككان مجم ك ككو األصك ك كوات الت ك ككي حصك ك ككل
عليها المرشحون االخرون يفوق عدد اصواته.
األغلبية المطلقة :نصف المقترعين  +واحد.
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الباب الثاني
عالقة المجلس بعمادة ؤو الطلبة
والكتل الطالبية المنتخبة وغير المنتخبة
المادة الثالثة:
 .1عمادة شؤون الطلبة هي مرجعية المجلس والجهة المسؤولة والمشرفة على تنفيذ خطته الشاملة وأنشطته في المجاالت
المختلفة وموازنته التقديرية المقرة وتقدم له المساعدة والتسهيالت الالزمة لهذا الغرض.
 .2يقدم المجلس تقارير دورية شهرية عن أنشطته المختلفة ومشرو ميزانيته إلى عميد شؤون الطلبة.
 .3ينس المجلس مع عميد شؤون الطلبة فيما يتعل بتنفيذ األنشطة الطالبية المختلفة بما فيها التكلفة التقديرية لكل
نشاط لالعتماد قبل التنفيذ.
المادة الرابعة:
ألي كتل ك ككة ممثل ك ككة أو غي ك ككر ممثل ك ككة ب ك ككالمجلس الحك ك ك ف ك ككي ممارس ك ككة أنش ك ككطتها المختلف ك ككة ف ك ككي الجامع ك ككة م ك ككن خ ك ككالل مجل ك ككس
الطلبة وفقاً للضوابط التالية:
أ -علك ككى كك ككل كتلك ككة تعتك ككزم الايك ككام بنشك ككاط معك ككين اخطك ككار رئك ككيس المجلك ككس خطي ك كاً عك ككن هك ككذا النشك ككاط قبك ككل خمسك ككة أيك ككام
د ارسك ككية علك ككى األقك ككل مبينك ككة نوعك ككه وتاريخك ككه ومكانك ككه واحتياجاتك ككه ىنجاحك ككه ومرفق ك كاً بتعهك ككد بعك ككدم االخك ككالل بك ككاي مك ككن

الشروط التالية:

• اال يتسبب نشاطها بتعطيل سير الدراسة او تعريض الجامعة لإلغالق.
• اال يستعمل وسيلة للذم والتحقير او لإلساءة على أي نحو لألشخاص او الهيئات المعنوية.
ب .يقك ك ككوم المجل ك ك ككس بالتنس ك ك ككي م ك ك ككع عمك ك ككادة ش ك ك ككؤون الطلب ك ك ككة م ك ك ككن خ ك ك ككالل رئك ك ككيس قس ك ك ككم المتابع ك ك ككة والتمثي ك ك ككل الطالب ك ك ككي
للحصول على الموافقة على هذا النشاط.
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ج .يقك ككوم المجلك ككس بك ككالرد علك ككى طلك ككب الكتلك ككة صك ككاحبة النشك ككاط بكتك ككاب خطك ككي وذلك ككك خك ككالل مك ككدة ال تزيك ككد عك ككن خمسك ككة
أيام دراسية من استالم الطلب.

د .إذا حص ك ككل أي خ ك ككالف ب ك ككين المجل ك ككس والكتل ك ككة بخص ك ككوص ذل ك ككك النش ك ككاط تق ك ككوم عم ك ككادة ش ك ككؤون الطلب ك ككة بح ك ككل ذل ك ككك

الخالف ويكون قرارها ملزماً للطرفين.

الباب الثالث
المؤتمر العام
المادة الخامسة:
المؤتمر العام هو الهيئة التشريعية والسلطة الطالبية العليا في الجامعة ويتكون من ( )55عضواً يتم انتخابهم سنوياً
وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي للكتل االنتخابية وتوز المهام بينهم على النحو التالي:
 .1رئيس المجلس.
 .2نائب رئيس المجلس / .إضافة
 .3رئيس المؤتمر.
 .4نائب رئيس المؤتمر / .إضافة
 .5امين سر المؤتمر.
 .6اللجان وعددها تسعة وتضم كل لجنة عضوين إضافة للمنس وهي على النحو التالي:
 .1لجنة العالقات العامة
 .2اللجنة المالية
 .3اللجنة الثقافية
 .4اللجنة االجتماعية
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 .5اللجنة الرياضية
 .6لجنة الصحة والكافتيريا
 .7اللجنة الفنية
 .8لجنة األندية
 .9لجنة العمل التطوعي

المادة السادسة:
ب ضور ممثل عن عمادة ؤو الطلبة:
 .1يعقد المؤتمر العام جلسة واحدة كل شهر بدعوة من رئيس المؤتمر

كاء علك ك ككى طلك ك ككب لثك ك ككي أعضك ك ككاء المجلك ك ككس او ل ك ك ك
 .2يعقك ك ككد المك ك ككؤتمر العك ك ككام جلسك ك ككة اسك ك ككتثنائية وذلك ك ككك بنك ك ك ً
المؤتمر العام.

أعضك ك ككاء

 .3يجتمك ككع المك ككؤتمر فك ككي فت ك كرة أقصك ككاها اسك ككبوعان مك ككن انتهك ككاء االنتخابك ككات لد ارسك ككة خطك ككة العمك ككل الشك ككاملة للمجلك ككس
وبرامج اللجان المختلفة والموافقة عليها.
المادة السابعة:
أهدا

المؤتمر:

 .1توسيع وتنظيم العمل الطالبي.

 .2احتواء النزاعات الفردية والمواقف المتسرعة وغير المتزنة والحد منها والتخلص من عوامل بروزها والتي تنعكس
سلباً على العمل الطالبي الجماعي.

 . .3ضمان وحدة الموقف الطالبي وجماعية الايادة.
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المادة الثامنة:
مهام المؤتمر العام:
 .1انتخ ك ككاب س رئ ك ككيس الم ك ككؤتمر الع ك ككام باألغلبي ك ككة البس ك ككيطة ألعض ك ككاء الم ك ككؤتمر الع ك ككام وف ك ككي ح ك ككال تع ك ككذر انتخاب ك ككه ف ك ككي
الجلس ك ككة األول ك ككى ت ك ككتم ال ك ككدعوة لعق ك ككد جلس ك ككة أخ ك ككرر خ ك ككالل فتك ك كرة أقص ك ككاها أس ك ككبوعين النتخ ك ككاب الك ك كرئيس باألغلبي ك ككة
البسيطة لمجمو أعضاء المؤتمر الحاضرين.
 .2المصادقة على تشكيل لجان المجلس من بين أعضائه المنتخبين خالل أسبو واحد من انتخابه.
 .3تتخ ك ككذ الق ك ك اررات ف ك ككي الم ك ككؤتمر باألغلبي ك ككة البس ك ككيطة وذل ك ككك ف ك ككي ح ك ككال اكتم ك ككال النص ك ككاب الق ك ككانوني للجلس ك كة ام ك ككا إذا
لك ككم يكتمك ككل النصك ككاب فيك ككدعى الك ككى عقك ككد اجتمك ككا

ك ككان بعك ككد  24سك ككاعة مك ككن موعك ككد االجتمك ككا األول وحينهك ككا تتخك ككذ

الق اررات باألغلبية البسيطة للحضور بغض النظر عن عددهم اال فيما ورد فيه نص.

 .4للمؤتمر ح الرفض ألي خطة مقدمة من أي لجنة تتخطى صالحياتها الواردة في هذا النظام.

 .5تشك ك كككيل لجنك ك ككة مك ك ككن خمسك ك ككة أعضك ك ككاء مك ك ككن بك ك ككين أعضك ك ككاء المك ك ككؤتمر تسك ك ككمى س لجنك ك ككة صك ك ككندوق الطالك ك ككب المحتك ك ككاجس
الخاصك ك ككة بك ك ككالمجلس بحيك ك ك

يكك ك ككون مقررهك ك ككا رئك ك ككيس المجلك ك ككس وعضك ك ككوية منسك ك ك اللجنك ك ككة الماليك ك ككة ومنسك ك ك اللجنك ك ككة

االجتماعي ك ككة وعض ك ككو ي ك ككتم انتخاب ك ككه م ك ككن ب ك ككين أعض ك ككاء الم ك ككؤتمر الع ك ككام وتعق ك ككد اجتماعاته ك ككا بحض ك ككور رئ ك ككيس قس ك ككم

المتابعة والتمثيل الطالبي ممثال عن عمادة شؤون الطلبة وتقوم هذه اللجنة بالمهام التالية:

• تق ك ككوم اللجنك ك ككة بك ك ككاىعالن للطلبك ك ككة ع ك ككن التقك ك ككدم للمسك ك ككاعدات فك ك ككي بدايك ك ككة ك ك ككل فصك ك ككل د ارسك ك ككي ويمك ك ككال الطالك ك ككب
نموذجاً خاصاً معداً لعمل مسح اجتماعي للمتقدمين للمساعدة.

• تقك ك ك ككوم اللجنك ك ك ككة بوضك ك ك ككع معك ك ك ككايير وشك ك ك ككروط الختيك ك ك ككار المسك ك ك ككتفيدين مك ك ك ككن المسك ك ك ككاعدات ويشك ك ك ككترط ان ال يكك ك ك ككون
الطالك ككب المسك ككتفيد حاصك ككل علك ككى مسك ككاعدتين فك ككي الفصك ككل الد ارسك ككي الواحك ككد وان ال يزيك ككد المبل ك ك عك ككن مك ككن 3

ساعات وان ال يكون تحت اىنذار األكاديمي او المسلكي.

• تعمل هذه اللجنة وتعقد اجتماعاتها بحضور ممثل عن عمادة شؤون الطلبة.
• تعرض أسماء المستفيدين من المساعدات على مجلس الطلبة ىقرارها.

• ترفك ككع قائمك ككة أسك ككماء الطلبك ككة المسك ككتفيدين الك ككذين رشك ككحهم مجلك ككس الطلبك ككة الك ككى عميك ككد شك ككؤون الطلبك ككة مك ككن اجك ككل

التوصك ك ك ككية لل ك ك ككرئيس باعتمادهك ك ك ككا والك ك ك ككذي بك ك ك ككدوره يخاطك ك ك ككب نائك ك ك ككب ال ك ك ك كرئيس السك ك ك ككتكمال اىج ك ك ككراءات حسك ك ك ككب

األصول.
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المادة التاسعة:
مهام رئيس المؤتمر العام:
وترسها.
 .1الدعوة الى اجتماعات المؤتمر العام أ
 .2االشراف على سير اعمال المؤتمر.
 .3متابعة تنفيذ ق اررات المؤتمر.

 .4يكون صوته مرجحاً في حال تساوي األصوات في جلسات المؤتمر.
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
الحاالت التالية / :إضافة
 .1في حالة غياب رئيس المؤتمر.
 .2في حالة شغور منصب رئيس المؤتمر العام لألسباب الواردة في هذا النظام الى حين انتخاب رئيس للمؤتمر.
المادة الحادية عشرة:
مهام أمين السر:
 .1اعداد جدول اعمال اجتماعات المؤتمر بالتنسي مع رئيس المؤتمر.
 .2تبلي أعضاء المؤتمر بزمان ومكان عقد جلسات المؤتمر.
 .3تدوين محاضر اجتماعات المؤتمر وحفظها.

 .4استالم مراسالت المؤتمر وحفظ مستنداته واوراقه واختامه.

 .5تزويد عمادة شؤون الطلبة بمحاضر وق اررات اجتماعات المؤتمر.
 .6مساعدة رئيس المجلس في إدارة اجتماعات المؤتمر.

 .7الايام بأية مهام أخرر يكلفه بها رئيس المؤتمر في حدود هذا النظام.
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الباب الرابع
المجلس
المادة الثانية عشر:
اهدا

المجلس

 .1تنمي ك ككة ش ك ككعور الطلب ك ككة بالمس ك ككؤولية وترس ك ككيخ رو انتم ك ككائهم للجامع ك ككة واالس ك ككهام ف ك ككي دعمه ك ككا وحمايته ك ككا م ك ككن خ ك ككالل
التعاون مع مختلف الهيئات واالفراد في الجامعة.

 .2العمك ككل علك ككى ترسك ككيخ وحك ككدة طلبك ككة الجامعك ككة مك ككن خك ككالل أنشك ككطة يشك ككارك فيهك ككا كافك ككة طلبك ككة الجامعك ككة علك ككى اخك ككتالف
أطرهم وكتلهم.

 .3العم ك ككل عل ك ككى معالج ك ككة القض ك ككايا الت ك ككي تتعلك ك ك بالجس ك ككم الطالب ك ككي ب ك ككالطرق واألس ك ككاليب الحض ك ككارية وبالتنس ك ككي م ك ككع
العمادة.

 .4ممارس ك ككة العم ك ككل الطالب ك ككي والسياس ك ككي ال ك ككديمقراطي وحري ك ككة الك ك كرأي م ك ككن خ ك ككالل الحك ك كوار ال ك ككديمقراطي دون االخ ك ككالل
بسير الحياة االكاديمية في الجامعة وانتظامها.

 .5المس ك ككاهمة فك ك ككي رف ك ككع مسك ك ككتور ال ك ككوعي لك ك ككدر الطلبك ك ككة ف ك ككي شك ك ككتى المج ك ككاالت العلميك ك ككة والثقافي ك ككة والوطنيك ك ككة والدينيك ك ككة
واالجتماعية.

 .6العمل على رفع مستور مشاركة الطلبة في النشاطات الالمنهجية في الجامعة ودعمها.
 .7العمل على ربط طلبة الجامعة بالمجتمع المحلي وتعمي التزام الطلبة بقضايا المجتمع عامة.
المادة الثالثة عشر:
مهام المجلس
 .1وضك ككع خطك ككة شك ككاملة لنشك ككاطات المجلك ككس تتضك ككمن ب ك كرامج وأنشك ككطة قافيك ككة واجتماعيك ككة ورياضك ككية فصك ككلية معتمك ككدة

مك ك ككن إدارة الجامعك ك ككة واالش ك ك كراف علك ك ككى تنفيك ك ككذها بالتنسك ك ككي مك ك ككع العمك ك ككادة وذلك ك ككك بايك ك ككة بنك ك ككاء شخصك ك ككية الطالك ك ككب

الجامعي.
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 .2وضك ككع مشك ككرو موازنك ككة المجلك ككس الالزمك ككة لتنفيك ككذ خطك ككة المجلك ككس بحي ك ك

يتضك ككمن تقك ككديرات ألبك ككرز أب ك كواب الك ككدخل

والصك ك ككرف ورفعهك ك ككا الك ك ككى عمك ك ككادة شك ك ككؤون الطلبك ك ككة ىقرارهك ك ككا وعرضك ك ككها علك ك ككى المك ك ككؤتمر العك ك ككام فك ك ككي نهايك ك ككة دورتك ك ككه

ىقرارها.
 .3تنظيم العالقة بين الطلبة أنفسهم وإدارة الجامعة وبين الطلبة وباقي الهيئات والمؤسسات األخرر.
المادة الرابعة عشر:
يتكون مجلس الطلبة من أحد عشر عضواً على النحو التالي:
 .1الرئيس.

 .2امين سر المجلس.
 .3منسقو اللجان وعددهم تسعة.
المادة الخامسة عشر:
رئيس المجلس
تختاره القائمة التي تحصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين في انتخابات المجلس شريطة اال يكون منذ ار أكاديميا
او سلوكيا واال يقل معدله التراكمي عن ( )2.33ويتولى المهام التالية:
 .1تر س اجتماعات المجلس واالشراف على سير اعماله وانشطته ومتابعتها والتوقيع على كافة المراسالت والتقارير
الصادرة عن المجلس.

 .2متابعة تنفيذ ق اررات المجلس.

 .3التنسي والتشاور مع عمادة شؤون الطلبة في أنشطة الكتل الطالبية وانشطة المجلس المختلفة.
 .4تمثيل الطلبة في مجلس الجامعة

 .5يكون حلقة الوصل بين اللجان نفسها.
 .6تمثيل المجلس في المؤتمرات واالجتماعات الطالبية التي تعقد خارج الجامعة.

 .7اجك ك كراء االتصك ك ككاالت والم ارسك ك ككالت مك ك ككع الهيئك ك ككات والمؤسسك ك ككات الخارجيك ك ككة بمك ك ككا ال يتعك ك ككارض مك ك ككع قك ك ك اررات المجلك ك ككس
ومصلحة الجامعة.

 .8التوقيع مع منس اللجنة المالية على كافة المستندات المالية.
 .9تقديم تقارير مالية شهرية لعميد شؤون الطلبة.
نظام مجلس طلبة الجامعة العربية االمريكية المعدل 2022

10

 .10تقك ك ككديم الميزانيك ك ككة الختاميك ك ككة للمجلك ك ككس فك ك ككي نهايك ك ككة الك ك ككدورة الماليك ك ككة ومناقشك ك ككتها مك ك ككع عميك ك ككد شك ك ككؤون الطلبك ك ككة والك ك ككدائرة
المالية في الجامعة تمهيداً ىقرارها من ِقبل المجلس والمؤتمر العام قبل نهاية والية مجلس الطلبة.
 .11حفظ الملفات والتقارير الخاصة بالمجلس ومحاضر الجلسات وختم المجلس.

 .12التنس ك ككي م ك ككع إدارة الجامع ك ككة م ك ككن خ ك ككالل عمك ك كادة ش ك ككؤون الطلب ك ككة بخص ك ككوص زي ك ككارة أي شخص ك ككية او وف ك ككد رس ك ككمي
لمجلس الطلبة لحرم الجامعة.

 .13اسك ككتالم عهك ككدة المجلك ككس ومك ككا يحتويك ككه مقك ككر مجلك ككس الطلبك ككة والتعهك ككد وااللت ك كزام بالحفك ككاظ عليك ككه وعنك ككد انتهك ككاء فت ك كرة

المجلك ك ككس يك ك ككتم تسك ك ككليمها لعمك ك ككادة شك ك ككؤون الطلبك ك ككة وفك ك ككي حالك ك ككة نقصك ك ككان اي بنك ك ككد مك ك ككن بنك ك ككود المحتويك ك ككات والعهك ك ككدة

المستلمة تبقى في ذمته المالية.
المادة السادسة عشر:
نائب رئيس مجلس الطلبة
ي ك ككتم انتخك ك ككاب نائ ك ككب لك ك كرئيس مجل ك ككس الطلبك ك ككة م ك ككن بك ك ككين أعضك ك ككاء الم ك ككؤتمر العك ك ككام باألغلبي ك ككة البسك ك ككيطة وينطبك ك ك عليك ك ككه مك ك ككا

ينطبك ك ك ك عل ك ك ككى رئ ك ك ككيس المجل ك ك ككس م ك ك ككن ش ك ك ككروط ويحك ك ك ك ل ك ك ككه حض ك ك ككور اجتماع ك ك ككات مجل ك ك ككس الطلب ك ك ككة دون المش ك ك ككاركة ف ك ك ككي
التصويت على اتخاذ الق اررات ويتولى مهام رئيس مجلس الطلبة في الحاالت التالية:
 .1في حالة غياب رئيس مجلس الطلبة.

 .2ف ككي حال ككة شك ككغور منص ككب رئ ككيس مجلك ككس الطلب ككة لألسك ككباب الك كواردة ف ككي هك ككذا النظ ككام ال ككى حك ككين اختي ككار رئك ككيس
مجلس الطلبة من الكتلة الحاصلة على أكبر عدد من أصوات الناخبين.
المادة السابعة عشر:
امين سر المجلس
يتم اختياره من ِقبل القائمة التي تحصل على المرتبة الثانية من حي

عدد أصوات الطلبة المقترعين في انتخابات المجلس

ويكون أيضا منس لجنة العالقات العامة وباىضافة الى صفته تلك يتولى أيضا المهام االتية:
 .1الدعوة الى عقد اجتماعات المجلس وتبلي اعضاءه بزمان ومكان انعقاده.
 .2اعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس بالتنسي مع الرئيس.
 .3تدوين محاضر اجتماعات المجلس.
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 .4تسلم مراسالت المجلس وحفظ مستنداته واوراقه.

 .5موافاة عمادة شؤون الطلبة بمحاضر وق اررات اجتماعات المجلس.
الباب الخامس
اللجا
المادة الثامنة عشر:
مهام اللجان
 .1لجنة العالقات العامة:
يرأسها امين السر ويقوم بمتابعة تنفيذ خططها وبرامجها وق ارراتها وتقديم تقاريرها الى المجلس وتختص بما يلي:
أ .اصدار النشرات الخاصة بالمجلس بهدف التعريف به خارج الجامعة.
ب .استابال الوفود الطالبية الجامعية من خارج الجامعة.

ج .التنسي مع مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية والهيئات والمؤسسات ذات العالقة بالنشاطات الطالبية.
 .2اللجنة المالية:
يرأسها منس يقوم بمتابعة تنفيذ خططها وبرامجها وق ارراتها والتوقيع على ايصاالت الصرف والابض مع رئيس المجلس
وعميد شؤون الطلبة وتختص اللجنة بما يلي:

أ .اعداد الميزانية الختامية للمجلس في نهاية الدورة المالية.
ب .اعداد التقرير المالي الشهري وتقديمه للمجلس.

ج .البح

عن موارد لدعم صندوق الطالب المحتاج.

د .وضع اآللية والقواعد المناسبة الستخدام مالية الصندوق بالتنسي مع عمادة شؤون الطلبة.

 .3اللجنة الثقافية:
يرأسها منس يقوم بمتابعة تنفيذ خططها وبرامجها وق ارراتها بالتنسي مع عمادة شؤون الطلبة.
وتختص اللجنة بما يلي:
أ .المساهمة في رفع المستور الثقافي لدر الطلبة من خالل الايام في الحقل الثقافي وتشمل:
نظام مجلس طلبة الجامعة العربية االمريكية المعدل 2022

12

• إقامة ندوات ومحاضرات ونشاطات قافية ملتزمة ودعوة محاضرين من داخل الجامعة وخارجها.
• إقامة معارض للكتب والمجالت والدوريات الثقافية والعلمية واألدبية المختلفة او المشاركة فيها.
• تشجيع الطلبة على اىنتاج العلمي والثقافي واالدبي وتكريم المتفوقين.

ب .االشراف على المهرجانات واالحتفاالت والمعارض الخاصة بالمجلس.

ج .مراجعة مقاالت الطلبة المنشورة للتأكد من خلوها من كل اشكال التهجم والتجريح واال ارة بح األشخاص والهيئات
ونشرها على اللوحات المخصصة للمجلس.

د .إقامة وتوطيد العالقات الثقافية ما بين طلبة الجامعة والمؤسسات التعليمية األخرر.

 .4اللجنة االجتماعية:
يرأسها منس يقوم بمتابعة تنفيذ خططها وبرامجها وق اررتها وتختص اللجنة بما يلي:
أ .تعزيز صلة الطالب بمجتمعه وتجذير انتمائه ألرضه وجامعته ووطنه.

ب .تنمية رو التعاون والعمل الجماعي التطوعي المنظم بين الطلبة عن طري :
• الايام بالنشاطات االجتماعية الهادفة.

• الايام برحالت قافية وترفيهية وزيارات الى مؤسسات خارجية من اجل التعارف وتو ي الصالت االجتماعية.
ج .المساعدة في دراسة األوضا االجتماعية للطلبة.

بناء على أوضاعهم االجتماعية وذلك بالتنسي مع اللجنة
هك .المساعدة في توزيع المساعدات المالية للطلبة المحتاجين ً
المالية.

و .متابعة شؤون االسرر والمعتقلين من طلبة الجامعة مع قسم الخدمات الطالبية في عمادة شؤون الطلبة بما يتواءم مع

األنظمة والتعليمات المتبعة في الجامعة.
 .5اللجنة الرياضية:

يرأسها منس يقوم بمتابعة تنفيذ خططها وبرامجها وق ارراتها .وتختص اللجنة بما يلي:
أ .المساهمة في تشجيع األنشطة الرياضية وتنمية مواهب وقدرات الطلبة في فرو الرياضة المختلفة.
ب .مساعدة قسم األنشطة الرياضية في تنظيم المسابقات الرياضية لطلبة الجامعة.

ج .مساعدة األقسام المختصة باألنشطة الرياضية في عمادة شؤون الطلبة.
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د .االشراف على المهرجانات واالحتفاالت والمعارض الرياضية الخاصة بالمجلس.
 .6لجنة الكافتيريا والص ة
يرأسها منس يقوم بمتابعة تنفيذ خططها وبرامجها وق ارراتها ويكون عضواً في لجنة التأمين الصحي الخاصة بالطلبة.
وتختص اللجنة بما يلي:

أ .عقد ندوات ومحاضرات تتعل بالسالمة العامة والصحة العامة والبيئة.
ب .تنظيم دورات لإلسعاف االولي والدفا المدني.
ج .المساعدة في متابعة نظافة مراف الجامعة.
د .اختيار أحد أعضائها لعضوية لجنة الكافتيريا بالجامعة.
هك .تشجيع الطلبة على النشاطات الصحية والتوعوية والتبر بالدم .
 .7لجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع
يرأسها منس يقوم بمتابعة تنفيذ خططها وبرامجها وق ارراتها .وتختص اللجنة بما يلي:
أ .عقد ورشات العمل وتشجيع برامج الخدمة االجتماعية.
ب .متابعة قضايا خدمة المجتمع للطالب من خالل التنسي مع الجهة المعنية.
ج .المشاركة في وضع برامج العمل التطوعي في الجامعة وخارجها.
د .الح

على االعمال التطوعية داخل الحرم الجامعي.

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

عن مؤسسات للايام بالعمل التطوعي وخدمة المجتمع.

 .8اللجنة الفنية
يرأسها منس يقوم بمتابعة تنفيذ خططها وبرامجها وق ارراتها .وتختص اللجنة بما يلي:
أ .تنمية المواهب الفنية المختلفة لدر الطلبة.
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ب .االشراف على المهرجانات واالحتفاالت والمعارض الفنية الخاصة بالمجلس.
ج .تشجيع الطالب على العمل واالبدا الفني.
د .اصدار نشرة تعني بالفن بالتنسي مع اللجنة الثقافية.
هك .مساعدة األقسام المختصة بأنشطة المسر وفرقة الفلكلور الشعبي في عمادة شؤون الطلبة.
و .انشاء وتوطيد العالقات ما بين طلبة الجامعة والمؤسسات األخرر في النواحي الفنية.
ز .عرض األفالم الخاصة بالنواحي الفنية لتنمية المواهب الفنية المختلفة لدر الطلبة داخل الجامعة.
 .9لجنة األندية
يرأسها منس يقوم بمتابعة تنفيذ خطط اللجنة وبرامجها وق ارراتها .وتختص اللجنة بما يلي:
أ .مساعدة عمادة شؤون الطلبة باىشراف على األندية المشكلة والمرخصة من ِقبل الجامعة.
ب .حضور اجتماعات النوادي العامة من قبل منس اللجنة فقط.
ج .المشاركة في االشراف على انتخابات األندية المرخصة من ِقبل عمادة شؤون الطلبة.
الباب السادس
العضوية
المادة التاسعة عشر:
فقدا عضوية مجلس الطلبة
يفقد عضو مجلس الطلبة العضوية لألسباب التالية:
 .1وفاة عضو المجلس.
 .2انسحابه من الدراسة في الجامعة.

 .3إذا حصل الطالب على أي عقوبة أكاديمية أو سلوكية من الجامعة.
 .4االستقالة من عضوية المجلس شريطة موافقة المجلس عليها.
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 .5اقالة عضو المجلس بقرار يصدر بأغلبية لثي أعضاء المجلس على ان ال يكون العضو المعني مشاركاً في التصويت
وذلك لألسباب التالية.

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

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

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

المادة العشرو :
فقدا عضوية المؤتمر العام:
يفقد عضو المؤتمر العام العضوية لألسباب التالية:
 .1وفاة عضو المؤتمر العام

 .2انسحابه من الدراسة في الجامعة
 .3إذا حصل الطالب على أي عقوبة أكاديمية أو سلوكية من الجامعة.

 .4االستقالة من عضوية المؤتمر العام شريطة موافقة المؤتمر العام عليها

 .5إقالة عضو المؤتمر العام بقرار يصدر بأغلبية لثي أعضائه على ان ال يكون العضو المعني مشاركاً في التصويت
وذلك لألسباب التالية:

أ .تغيبه عن جلسات المؤتمر أكثر من الث مرات متتالية دون عذر رسمي مقبول من المؤتمر
ب .ارتكابه مخالفة سلوكية او أخالقية مثبتة.

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

كحد أقصى.
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الباب السابع
المالية
المادة ال ادية والعشرو  :مالية المجلس
أ .موارد صندوق المجلس:
.1الرسوم التي تستوفيها الجامعة من الطلبة لدعم مالية المجلس.
 .2المساهمة المالية المقدمة من الجامعة في كل فصل دراسي.
 .3التبرعات والهبات والمساعدات غير المشروطة بمعرفة الجامعة وبما ال يتعارض مع القوانين واألنظمة السارية.
 .4ريع النشاطات المختلفة التي يقوم بها المجلس شريطة تعزيز ذلك بتقارير مالية في نهاية كل نشاط يقدم التقرير
للعمادة وبدورها ترفعه لإلدارة.
ب .الصر
 .1يجوز لمنس اللجنة المالية في المجلس االحتفاظ بمبل ال يتجاوز عن ( )100دوالر في صندوق المجلس.
 .2ال يتم السحب من الحساب البنكي اال بتوقيع عميد شؤون الطلبة وتوقيع كل من منس اللجنة المالية ورئيس المجلس.
 .3يتم الصرف من الصندوق حسب األصول المحاسبية المتبعة في الجامعة ووفقاً ألحكام هذا النظام.
 .4ال يتم سحب أكثر من ( )500دوالر اال بموافقة لثي أعضاء المجلس وعميد شؤون الطلبة.
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الباب الثامن
التر يح واالنتخاب
المادة الثانية والعشرو :
التر يح
 .1يشكل رئيس الجامعة لجنة لإلشراف على االنتخابات تتكون من خمسة أعضاء من األكاديميين واالداريين إضافة
الى عضو واحد عن كل قائمة انتخابية على ان ال يكون مرشحاً لالنتخاب ويكون مقررها عميد شؤون الطلبة.

 .2تنتهي اعمال مجلس الطلبة الساب قبل موعد إجراء االنتخابات بأسبوعين.
 .3يفتح باب الترشيح في بداية األسبو الثال

من بداية الفصل الدراسي الثاني ولمدة ( )4أيام هي :السبت االحد

اال نين والثال اء على ان يغل باب الترشيح الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الرابع من بدء الترشيح.

 .4تقوم كل قائمة انتخابية برفع أسماء مرشحيها للمؤتمر العام ومسماها وشعارها الى لجنة االشراف ويشترط ان ال يقل
عدد المرشحين في القائمة االنتخابية عن ( )28مرشحاً وان يكون من ضمن المرشحين ( 11طالبة) على األقل في

القائمة.

 .5تقوم لجنة االشراف على انتخابات مجلس الطلبة باىعالن عن أسماء القوائم االنتخابية وأسماء المرشحين في جميع
الكليات وعلى مداخل قاعات االقت ار بعد اعتمادها من لجنة االشراف.

 .6تجري االنتخابات ألعضاء المؤتمر العام يوم الثال اء من األسبو التالي للترشيح بطريقة سرية ومباشرة.
 .7يتم الترشيح لعضوية المؤتمر العام على أساس القوائم االنتخابية ويشترط توفر الشروط التالية في المرشحين:
أ .ان يكون طالباً مسجالً ومنتظماً في الجامعة على ان ال يقل معدله التراكمي عن (.)2.33
ب .ان يكون الطالب المرشح قد أمضى فصالً دراسياً واحداً على األقل في الجامعة.

ج .أال يكون قد صدر بحقه أي عقوبة سلوكية أو أكاديمية طيلة فترة دراسته بالجامعة.
د .ان ال يكون من الطلبة المتوقع تخرجهم قبل نهاية دورة المجلس.

ه .ان ال يكون منتسباً لجهاز أمني.

 .8تتضمن طلبات الترشيح لعضوية المؤتمر العام ما يلي:

• أسماء المرشحين كاملة وأرقام تسجيلهم في الجامعة.
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• تعبئة النموذج المعد من ِقبل لجنة االشراف والتعهد بان الشروط الواردة في الفقرة السابقة مستوفاة وبخالف ذلك
يفقد عضويته في المؤتمر العام.
 .9يسمح باالنسحاب ألي قائمة او مرشح حتى نهاية دوام اليوم الرابع من أيام الترشيح وذلك عن طري تقديم طلب
خطي بذلك الى مقرر لجنة االشراف.
 .10توجه االعتراضات الخطية على أي من المرشحين في القوائم االنتخابية الى مقرر لجنة االشراف حتى بعد أسبوعين
من اجراء االنتخابات.
 .11تعتبر لجنة االشراف هي المرجع النهائي للب

في القضايا الناشئة عن عملية الترشيح واالنتخاب ولها ح إصدار

التعليمات فيما لم يرد فيه نص بخصوص الترشيح واالنتخاب والطعون المقدمة لها.
المادة الثالثة والعشرو :
الدعاية االنتخابية

 .1تجري الدعاية االنتخابية بالتنسي التام بين القوائم االنتخابية ولجنة االشراف وتكون في األوقات واألماكن التي يتم
تحديدها من ِقبل لجنة االشراف.
 .2تلتزم جميع الكتل ببرنامج الدعاية االنتخابية الذي تحدده لجنة االشراف.

 .3تبدأ الدعاية االنتخابية قبل ال ة أيام من موعد االنتخابات الساعة الثامنة صباحاً وتتوقف مساء اليوم الساب
لالنتخاب وبالتزامن مع توقف الدعاية االنتخابية يتم اخالء الجامعة من الطلبة لترتيب قاعات وصنادي االقت ار .

 .4تحظر الدعاية االنتخابية بكافة اشكالها يوم االنتخابات.

 .5تتحمل كل كتلة طالبية مسؤولية إزالة أ ار الدعاية االنتخابية في اليوم التالي لالنتخابات على ان تقدم تأميناً نقدياً
لذلك بايمة ( )500دينار أردني.

المادة الرابعة والعشرو :
االقتراع والفرز
 .1يبدأ االقت ار الساعة  9:00صباحاً وينتهي الساعة  4:00مساء ويجوز تمديد فترة االقت ار الى مدة تقرره لجنة
االشراف على ان ال يزيد عن ساعة واحدة فقط.
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 .2يقتصر ح االقت ار على الطلبة المسجلين والمنتظمين في الفصل الدراسي الذي تتم فيه االنتخابات وعلى كل مقتر
ابراز البطاقة الجامعية.

 .3يكون االقت ار سرياً على قسيمة االنتخابات المعتمدة والمختومة من قبل لجنة االشراف.
 .4يح للناخب ان يصوت لقائمة انتخابية واحدة فقط وبغير ذلك تعتبر قسيمته الغية.
 .5تبدأ عملية الفرز فور اغالق صنادي االقت ار ويجب ان تنتهي في نفس اليوم.
 .6يح لكل قائمة انتخابية انتداب ( )5أعضاء كحد اقصى لمراقبة مختلف مراحل العملية االنتخابية.
المادة الخامسة والعشرو :
المؤتمر العام
يتم تشكيل المؤتمر العام وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي على النحو االتي:
 .1يتم احتساب نسبة الحسم للمؤتمر العام حسب المعادلة التالية:
نسبة الحسم = (عدد األصوات الصحيحة للطلبة المقترعين)
()55
 .2كل قائمة ال تتمكن من الحصول على نسبة الحسم (تفقد ح التمثيل في المؤتمر العام حتى لو مكنتها إعادة توزيع
المقاعد في الدورة الثانية من ذلك) وال تحصل على أي مقعد من مقاعد المؤتمر العام (انظر المثال الملح رقم 1

بهذا البند).

اء على نسبة الحسم الثانية
 .3المقاعد التي تبقى شاغرة بعد التوزيع األول للمقاعد بناء على نسبة الحسم يتم توزيعها بن ً
(حاصل قسمة هذا الرقم على عدد أعضاء المؤتمر).

 .4إذا تبقت هنالك مقاعد شاغرة يتم ملؤها حسب الكسر األعلى الذي تملكه اية كتلة اما إذا تساوت كسور كتلتان
فيحسم األمر بينهما بالقرعة.

 .5توز المقاعد التي حازت عليها كل كتلة اجتازت نسبة الحسم حسب اختيار الكتلة للمرشحين الفائزين من ضمن
أسماء القائمة االنتخابية التي سلمت للجنة االشراف قبل اجراء االنتخابات.
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المادة السادسة والعشرو :
يت تشكيل مجلس الطلبة وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي على الن و التالي:
 .1يتم احتساب نسبة الحسم للمجلس حسب المعادلة التالية:
نسبة الحسم للمجلس = ()5( = )55
()11
 .2كل قائمة ال تتمكن من الحصول على نسبة الحسم تفقد ح التمثيل في مجلس الطلبة حتى لو مكنتها إعادة توزيع
المقاعد في الدورة الثانية من ذلك وال تحصل على أي مقعد من مقاعد المجلس (انظر المثال الملح رقم  2بهذا النظام)
 .3يتم تكليف القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد في المؤتمر العام باختيار رئيس المجلس والقائمة التي تليها
باختيار امين السر (لجنة العالقات العامة).
 .4يشترط على كل قائمة انتخابية حصلت على أعضاء في مجلس الطلبة وف التمثيل النسبي أن يكون من ضمن لجان
مجلس الطلبة طالبة واحدة على األقل عضو او منس في لجان مجلس الطلبة المنتخبة/ .اضافة
الباب التاسع
احكام عامة
 .1يعتبك ك ككر هك ك ككذا النظك ك ككام اىطك ك ككار القك ك ككانوني الك ك ككذي يك ك ككنظم عمك ك ككل الهيئك ك ككات الطالبيك ك ككة المنتخبك ك ككة ويحك ك ككدد صك ك ككالحياتها
وعالقاتها ببعضها البعض من جهة ومع إدارة الجامعة من جهة أخرر.

 .2تسري احكام هذا النظام بعد إق ارره من قبل مجلس اىدارة.

 .3لمجلس الجامعة الح في اقت ار إدخال اية تعديالت ضرورية على هذا النظام.

 .4تجك ككري االنتخابك ككات م ك كرة واحك ككدة كك ككل سك ككنة وفك ككي الحك ككاالت التك ككي يك ككتم فيهك ككا حجك ككب الثقك ككة عك ككن المجلك ككس أو اسك ككتقالة
غالبيك ك ككة مجلك ك ككس الطلبك ك ككة ( )1+%50يتوجك ك ككب إجك ك كراء انتخابك ك ككات مبكك ك كرة خك ك ككالل فتك ك كره أقصك ك ككاها شك ك ككهر مك ك ككن حجك ك ككب

الثقة.

 .5في حال ظهور أي خالف في تفسير احكام هذا النظام يتم احالته إلى مجلس العمداء للبت فيه.
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 .6ال يجك ك ككوز فك ك ككي فت ك ك كرة االنتخابك ك ككات إخضك ك ككا احك ك ك ككام هك ك ككذا النظ ك ك ككام للتفسك ك ككير واي خك ك ككالف ح ك ك ككول تفسك ك ككير أي م ك ك ككن

احكامه يحال الحقاً وبعد االنتخابات الى مجلس العمداء للنظر فيه حسب البند ( )5من هذا النظام.
 .7تق ك ككوم عم ك ككادة ش ك ككؤون الطلب ك ككة بت ك ككوفير مق ك ككر مالئ ك ككم لمجل ك ككس الطلب ك ككة لمزاول ك ككة اعمال ك ككه اليومي ك ككة حس ك ككب اىمكاني ك ككات
المتوفرة لديه وعلى المجلس المحافظة على هذا المقر.

 .8يح ك ك ك ل ك ك كرئيس الجامعك ك ككة فك ك ككي الظك ك ككرف الك ك ككذي ي ك ك كراه ضك ك ككرورياً تجميك ك ككد عمك ك ككل مجلك ك ككس الطلبك ك ككة الك ك ككى حك ك ككين معالجك ك ككة
األسباب المتعلقة بالتجميد.

 .9فك ك ككي حك ك ككال صك ك ككدور أي ق ك ك كرار بتجميك ك ككد مجلك ك ككس الطلبك ك ككة تخك ك ككول عمك ك ككادة شك ك ككؤون الطلبك ك ككة باسك ك ككتالم عهك ك ككدة المجلك ك ككس
العينية وغير العينية وتحتفظ بها لحين الغاء قرار التجميد.
 .10إذا غقك ك كدم أغلبي ك ككة أعض ك ككاء مجل ك ككس أتح ك ككاد الطلب ك ككة اس ك ككتقاالتهم ( )1+%50م ك ككن المجل ك ككس يعتب ك ككر المجل ك ككس م ك ككنحالً
تلقائياً وتقوم عمادة شؤون الطلبة بتيسير أعمال المجلس إلى حين إجراء االنتخابات.

 .11ال يح ك ك ألي طالك ككب الترشك ككح لعضك ككوية مجلك ككس أتحك ككاد الطلبك ككة ألكثك ككر مك ككن دورة خك ككالل مك ككدة د ارسك ككته وهك ككذا ينطب ك ك
على الرئيس ونائبه.

 .12ال يج ك ككوز ألي م ك ككن أعض ك ككاء مجل ك ككس الطلب ك ككة بم ك ككا ف ك ككيهم ال ك كرئيس او منس ك ككقي اللج ك ككان الت ك ككدخل بش ك ككؤون الكلي ك ككات او
األقس ك ككام او مراجع ك ككة العمي ك ككد او رئ ك ككيس القس ك ككم ب ك ككاي ام ك ككر سك ك كواء أك ك ككاديمي او غيك ك كره وتك ك ككون المراجع ك ككات لجميك ك ككع
القضايا الطالبية فقط من خالل عميد شؤون الطلبة وفي مبنى العمادة.

 .13ال يحك ك أليك ككة كتلك ككة طالبيك ككة س ك كواء كانك ككت ممثلك ككة او غيك ككر ممثلك ككة بمجلك ككس الطلبك ككة تعليك ك الد ارسك ككة وبخك ككالف ذلك ككك
يتم تجميد نشاط هذه الكتلة لمدة شهر بقرار من رئيس الجامعة.

 .14ال يح ك ك ك لمجل ك ك ككس الطلب ك ك ككة تعلي ك ك ك ال ك ك ككدوام مهم ك ك ككا كان ك ك ككت األس ك ك ككباب اال بموافق ك ك ككة عم ك ك ككادة ش ك ك ككؤون الطلب ك ك ككة ورئ ك ك ككيس
الجامعك ككة وبخك ككالف ذلك ككك يك ككتم تجميك ككد نشك ككاط المجلك ككس لمك ككدة شك ككهر بق ك كرار مك ككن رئك ككيس الجامعك ككة وفك ككي حك ككال تك ك كرار

هذه المخالفة يتم تجميد نشاط مجلس الطلبة حتى نهاية الفصل بقرار من رئيس الجامعة.

 .15أي اتفاقيك ك ككة خارجيك ك ككة او داخليك ك ككة يعقك ك ككدها مجلك ك ككس الطلبك ك ككة مك ك ككع أي مك ك ككن الهيئك ك ككات والمؤسسك ك ككات تتطلك ك ككب مصك ك ككادقة
عليها من عمادة شؤون الطلبة خطياً وبغير ذلك ال يعتبر االتفاق قانونياً وال يلزم عمادة شؤون الطلبة.

 .16يح ك ك ل ك كرئيس الجامعك ككة إصك ككدار ق ك كرار بتأجيك ككل انتخابك ككات مجلك ككس الطلبك ككة وذلك ككك ألسك ككباب مانعك ككة وقك ككاهرة وظك ككروف
غي ك ككر منا س ك ككبة ت ك ككؤ ر ف ك ككي س ك ككالمة ونج ك ككا إجرائه ك ككا وف ك ككي ه ك ككذه الحال ك ككة يبق ك ككى مجل ك ككس الطلب ك ككة ال ك ككذي انته ك ككت مدت ك ككه

قائم ك كاً بأعم ك ككال مجل ك ككس الطلب ك ككة لح ك ككين تحدي ك ككد موع ك ككد االنتخاب ك ككات الت ك ككي يقرره ك ككا رئ ك ككيس الجامع ك ككة عل ك ككى ان ال تزي ك ككد
عن سنة واحدة فقط .

 .17رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذا النظام.
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 .18يلغي هذا النظام اية نصوص متعارضة واردة في نظام  /او تعليمات سابقة.
 .19صدر هذا النظام في تاريخ ............./............./..............
الم قات  :مل ق رق ()1
مثال :ت ديد مقاعد المؤتمر العام
وفقا للمادة  17من هذا النظام يتم توزيع مقاعد المؤتمر العام حسب المثال التالي:
لنفترض ان عدد األصوات الصحيحة 7850صوتاً.
 )1نسبة الحسم = 143=142.72 = 7850ألقرب عدد صحيح.
55
 )2لنفترض ان لدينا ( )7قوائم انتخابية وحصلت كل منها على األصوات التالية:
اسم القائمة

عدد األصوات التي

عدد المقاعد

حصلت عليها
قائمة (أ)

4500

31.46

31

قائمة (ب)

1750

12.23

12

قائمة (ج)

850

5.94

6

قائمة (د)

350

2.44

2

قائمة (هك)

170

1.18

1

قائمة (و)

150

1.04

1

قائمة (ز)

80

0

0
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53

 )3عدد أصوات القوائم التي لم تجتز نسبة الحسم = ()55
 )4نسبة الحسم الثانية =  141=141.27=80-7850ألقرب عدد صحيح
55

اسم القائمة

عدد األصوات التي

عدد المقاعد بناء

عدد المقاعد حسب

حصلت عليها

على نسبة الحسم

اعلى كسر

الثانية
قائمة (أ)

4500

31.91

1+31

32

قائمة (ب)

1750

12.41

1+12

13

قائمة (ج)

850

6.02

6

6

قائمة (د)

350

1.63

1+1

2

قائمة (هك)

170

1.20

1

1

قائمة (و)

150

1.06

1

1

52

55

مل ق رق ()2
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مثال ت ديد مقاعد المجلس
حسب المادة ( )18يتم توزيع المقاعد على المجلس على النحو التالي:
5 = 55

نسبة الحسم األولى

11

أ) 6.4 = 32

6

=

5
ب) 2 = 2.6 = 13
5
ج) 1.2 = 6

1

=

5
0.8 = 2

د)

0

=

5
هك) 0.2 = 1

0

=

5
و) =0.2 = 1

0

5
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حسب المادة ( )18فإ هناك ( )3مقاعد اغرة يت ملؤها حسب نسبة ال س الثانية فإ الكسر األعلى هو للقائمة (أ)،
(ب).
53 = 2 – 55
نسبة ال س الثانية

4.8181 = 53
11

أ)

32

= 6.64

= (7= )1+6

4.8181
ب)

= 3 = )1 + 2.698( = 2.698

13
4.8181

ج) 6

=

= 1.245

( 1 = ) 1.245

4.8181
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