
 اعالن هام للطلبة بما يتعلق بإجراءات ومواعيد انتخابات مجلس الطلبة السادس عشر

 -):٢٠١٧/٢٠١٨(ي للعام الجامععشر  السادسالطلبة مواعيد االجراءات الخاصة بانتخابات مجلس  -أوالً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 التاريخ اليوم اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء الرقم
 ٥/٤/٢٠١٨ الخميس موعد إجراء االنتخابات ١

اإلعالن للطلبة عن اإلجراءات والمواعيد الخاصة  ٢
 باالنتخابات

 ٨/٣/٢٠١٨ الخميس

+ الثالثاء+  االثنين فترة الترشيح لعضوية المجلس ٣
 األربعاء

١٤/٣/٢٠١٨-١٣-١٢ 

 ٢٠/٣/٢٠١٨-١٥  فترة االنسحاب للذين تقدموا بطلبات الترشيح ٤

-األربعاء-الثالثاء فترة تدقيق طلبات الترشيح ٥
 الخميس

٢٢/٣/٢٠١٨-٢١-٢٠ 

موعد اجتماع المرشحين مع عميد شؤون الطلبة  ٥
/ إلبالغهم قبول ترشيحاتهم أو رفضها بعد تدقيقها 
مسرح عمادة شؤون الطلبة في تمام الساعة 

 ظهراً  الواحدة

 ٢٦/٣/٢٠١٨ االثنين

موعد بدء الدعاية االنتخابية للمرشحين المقبولين  ٦
 وختم اإلعالنات

 ٢٧/٣/٢٠١٨ الثالثاء

عطوفة رئيس الجامعة والدكتور موعد اجتماع  ٧
مسرح / عميد شؤون الطلبة مع لجان االنتخابات

  ظهراً  الواحدةعمادة شؤون الطلبة في تمام الساعة 
مع ضرورة مالحظة أن لجنة االقتراع هي نفسها 

 لجنة الفرز

 ٣/٤/٢٠١٨ الثالثاء

األستاذ الدكتور رئيس الجامعة مع أعضاء  لقاء ٨
اللجان صباح يوم االنتخابات في تمام الساعة 

 مسرح الكرامة/ صباحاً  والربع الثامنة

 ٥/٤/٢٠١٨ الخميس

٩ 
 
 
 
 

 

االجتماع األول لألعضاء الفائزين بعضوية 
عشر الخاص بانتخاب  السادسمجلس الطلبة 

الرئيس وأمين السر وأعضاء اللجان من بين 
عمادة شؤون /قاعة البتراء لالجتماعات/أعضائه

الساعة الواحدة ظهرًا استنادا لنص المادة / الطلبة
من تعليمات المجلس، والقيام بعد ذلك بأداء ) ٧(

القسم القانوني أمام األستاذ الدكتور رئيس الجامعة 
 من تعليمات المجلس) ٢٠(لمادة استنادًا لنص ا

 ١٢/٤/٢٠١٨ الخميس



  استنادًا لقرار مجلس الجامعة ) ٤٥٠-١(حسب نسبة التمثيل مجلس الطلبة السادس عشر أعداد مقاعد  :ثانياً  
 

 عدد المقاعد المعهد/ الكلية 
 ٦ االقتصاد والعلوم اإلدارية

 ٤ العلوم التربوية
 ٩ الهندسة

 ٣ العلوم الطبية المساندة
 ٣ التربية البدنية وعلوم الرياضة

 ٣ التمريض
 ٣ الملكة رانيا للسياحة والتراث

االمير الحسين بن عبداهللا الثاني لتكنولوجيا 
 المعلومات

٣ 

 ٣ الملكة رانيا للطفولة
 ٣ الموارد الطبيعية والبيئة

 ٤ العلوم
 ٥ اآلداب

 ٤ الطب البشري
  ٣ الصيدالنيةالعلوم 

 مقعدًا واحداً  االمير الحسن بن طالل لالراضي الجامعة
 ٥٧ المجموع

 

مقعدًا تضاف لعدد مقاعد الكليات ليصبح ) ١٥(باإلضافة إلى قائمة الجامعة وعدد مقاعدها : حظةمال
 .مقعداً ) ٧٢(عشر  السادسالمجموع الكلي لمقاعد مجلس الطلبة 

 
 

 :شروط الترشيح: ثالثاً 
 وتعديالتها الطلبة من تعليمات مجلس) ٤(الشروط التي يجب توافرها في المرشح استنادًا لنص المادة 

 .أن ال يكون قد أوقعت بحقه أية عقوبة تأديبية من درجة إنذار فما فوق حتى بداية الترشيح -١
 .األدنىأن يكون قد أنهى فصًال دراسيًا واحدًا على األقل بعبء دراسي ال يقل عن الحد  -٢



أن ال يقل المعدل التراكمي للمرشح عن نقطتين لطلبة البكالوريوس وثالث نقاط لطلبة الماجستير  -٣
 .ونقطتين ونصف لطلبة الدبلوم، والمعدل السنوي لطلبة كلية الطب البشري عن نقطتين

باستثناء طلبة كلية الطب  أن ال يكون قد مر على دراسته في الجامعة أكثر من ثمانية فصول دراسية -٤
 .البشري وكلية الهندسة

أن يكون الطالب منتظمًا في الجامعة طيلة فترة عضويته ويعتبر الطالب المسجل للحد األدنى من  -٥
 .العبء الدراسي طالبًا منتظمًا في الجامعة

التخرج والفصل أن يكون مسجًال للحد األدنى من العبء الدراسي أثناء فترة عضويته باستثناء فصل  -٦
 .الصيفي

  
على جميع الطلبة التأكد من الهوية الجامعية وخاصة وضوح الصورة حيث لن تقبل أية هوية أخرى  *

  . لغرض المشاركة في االنتخابات
  

 -:الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الترشيح
 .٢٠١٧/٢٠١٨الثاني ، واثبات طالب للفصل )األصل(كشف عالمات من وحدة القبول والتسجيل -١
 ).٢(صورة شخصية عدد  -٢
 .عن الهوية الجامعية ةصور - ٣
 .صورة عن هوية األحوال المدنية- ٤
 .المرشحشخصية لمندوب  ةصور  -٥
  

- : التعليمات الداخلية للحملة االنتخابية للمرشحين: رابعاً 
 -):١(المادة 

 .المكلفة يتم إقرار اإلعالنات وختمها من قبل لجنة ختم اإلعالنات -١     
 .بأي شكل من األشكال كوسيلة دعائية لالنتخابات) ستكرز(يمنع استخدام الملصقات  -٢     

يتم وضع اإلعالنات في األماكن التي تحددها لجنة االنتخابات العليا، بالتنسيق مع عمداء  -٣
 .الكليات

خالف ذلك يشطب طلب يجب أن ال تحمل صورة المرشح أية رموز أو شعارات دينية وكل من ي -٤     
 .ترشيحه

يجوز للجنة االنتخابات العليا أو من تنتدبهم، نزع أي إعالن لم يتقيد بالبنود المذكورة في الفقرات  -٥    
 .من هذه المادة، دون الرجوع إلى المرشح) ٤-١(

 



 -):٢(المادة 
- :يمنع وضع اإلعالنات في األماكن التالية

 .الجامعيالمناطق الطبيعية داخل الحرم   -
 .القاعات الصفية واألبواب والشبابيك  -
  . المكتبة  -
 .مبنى عمادة شؤون الطلبة  -
 .قاعات الطعام  -
يتم توزيع اإلعالنات اليدوية عن طريق تداولها باليد من شخص آلخر فقط بشرط وجود نسخة   -

 .مختومة من لجنة االنتخابات العليا
  

 الطابق الثاني/مبنى عمادة شؤون الطلبة/ لدى دائرة الهيئات الطالبية يتم تقديم طلبات الترشح  :خامساً 
 السادسفي األيام المذكورة في الجدول الذي يبين اإلجراءات الخاصة بانتخابات مجلس الطلبة 

 .عشر
  

رئيس / وفي حال وجود أي استفسار فيما يخص اجراءات مجلس الطلبة مراجعة السيد بشار الصاطع 
 .الطلبةشعبة مجلس 

  
 


