
 ١

  
  ٢٠٠٠) لسنة  ٢٨نظام رقم ( 

  نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طالل وتعديالته 
  ) من قانون جامعة الحسين بن طالل١١صادر بمقتضى المادة (

  ١٩٩٩) لسنة  ٢١رقم (
  
  
  
  
  

  )     ١المادة (
) ويعمل به مـن ٢٠٠٠يسمى هذا النظـام (نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طالل لسنة  

  تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  

    )٢المادة (
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدنـاه مـا لـم 

  تدل القرينة على غير ذلك :
  الجامعــة   :  جامعة الحسين بن طالل.           
  الرئيــس    :  رئيس الجامعـــــة .           

  العميـــد     :  عميد شؤون الطلبة في الجامعة .            
المجـلس   :  المجلس التأديبي للطلبة في الجامعة المشكل بموجب  أحكام هـذا النظـام              

 .  
  اللجنـــة    :  لجنة التحقيق المشكلة وفقاً ألحكام هذا النظام .             

  
    )٣المادة (

ــام هــذا الن ــام تســري أحك ــة ويخضــعون لألحك ــي الجامع ــة المســجلين ف ــع الطلب ــى جمي ظــام عل
  واإلجراءات التأديبية التي تتناولها أحكامه .

  
    )٤المادة (

تعتبر األعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكـب أي منهـا للعقوبـات التأديبيـة 
  التي ينص عليها هذا النظام :

حضور الـدروس أو المحاضـرات أو عـن األعمـال الجامعيـة األخـرى االمتناع المدبر عن    -أ     
  التي تقضي األنظمة بالمواظبة عليها ، وكل تحريض على هذا االمتناع. 

   .الغش في االمتحان أو الشـروع فيه ، أو اإلخـالل بنظامه أو الهدوء الواجب توافره فيه -ب     
ق أو يخل بحسن السيرة والسلوك يسيء إلـى أي فعل يمس الشرف أو الكرامة أو األخال  -ج     

سمعة الجامعة أو العاملين فيها ، بما في ذلك أي فعل يرتكبه الطالب خارج الجامعة فـي 
  مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به. 

المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في   -د        
أو االشتراك في أي نشاط يخل بالقواعد التنظيميـة النافـذة فـي الجامعـة ، أو الجامعة ،  

  يحرض عليه.
استعمال مباني الجامعة لغير األغراض التي أعدت لهـا أو دون إذن  خطـي مسـبق مـن   -ه        

  الجهات المختصة في الجامعة.



 ٢

أو تعليق الالفتـات علـى  توزيع النشرات أو إصدار جرائد الحائط  أو إلصاق الملصقات  -و        
اختالف أنواعها وأشكالها وأغراضـها علـى مبـاني الجامعـة أو مرافقهـا دون الخـاتم 
الرسمي من عمادة شؤون الطلبة،  أو جمع تواقيـع التـي مـن شـأنها اإلخـالل بـاألمن 

  والنظام الجامعي أو اإلساءة إلى الوحدة الوطنية. 
الذي تقتضـيه النـدوات أو المحاضـرات أو األنشـطة التـي اإلخالل بالنظام أو االنضباط    -ز        

  تقام داخل حرم الجامعة.
أي إهانة أو إساءة يرتكبها الطالب بحق عضو هيئة التدريس أو أي من   العاملين أو   -ح        

  الطلبة في الجامعة .
  إتالف أي من ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة أو سرقتها. -ط        

  التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال أوراق مزورة ألي أغراض جامعية .  -ي         
  إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير  مشروعة . -ك        
التحريض أو االتفـاق مـع الطلبـة أو أشـخاص آخـرين علـى ارتكـاب أعمـال عنـف أو   -ل         

  أشخاص آخرين داخل الجامعة.مشاجرات ضد طلبه أو 
  انتحال شخصية الغير في أي أمور لها عالقة بالجامعة وشؤونها . -م          
حمل السالح بمختلف أنواعه سواًء أكان مرخص أم غير مرخص أو حمل األدوات أو  -ن          

المواد المؤذية بمختلف أشكالها وأنواعها داخل الحرم الجـامعي أو أي مرافـق تابعـة 
  له.

  مخالفة قانون الجامعة أو أنظمتها أو تعليماتها أو قراراتها النافذة. -س        
  
  

  )        ٥المادة (
) مـن هـذا النظـام ٤يعاقب الطالب الذي يرتكب أي من المخالفـات المنصوص عليها في المـادة (

  -بأي من العقوبات التأديبية التالية :
  التنبيه الخطي .   -أ    
اج الطالـب مـن قاعـة التـدريس أو المختبـر أو النشـاط واسـتدعاء الحـرس الجـامعي إخر  -ب   

  الخراجه عند الحاجة لذلك .
الحرمان من حضور بعض أو كل محاضرات المواد التـي يخـل الطالـب بالنظـام بهـا أثنـاء   -ج   

  التدريس.
كثـر مـن المرافـق الحرمان لمدة محددة من االستفادة من الخدمات التي يقـدمها مرفـق أو أ  -د   

  الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها.
الحرمان مدة محددة من االستفادة من ممارسة نشاط أو أكثر مـن األنشـطة الطالبيـة ذات   -ه     

  العالقة بالمخالفة.
  وقف المنحة أو الحرمان من القروض أو التشغيل لفصل دراسي أو أكثر. -و    
  ، األول والثاني والنهائي.اإلنذار بدرجاته الثالث  -ز    
  إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة. -ح  
  اعتباره راسباً في مادة أو أكثر . -ط  

  الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر . -ي    
  الفصل النهائي من الجامعة. -ك    

ار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيـال فـي متطلبـات الحصـول إلغاء قر  -ل                      
  عليها .

  
  
  



 ٣

  )        ٦المادة (
إذا أدت المخالفة التي ارتكبهـا الطالـب إلـى إتـالف أي مـن أمـوال الجامعـة أو أمـوال الغيـر فـي 

لحـق مـن ضـرر وذلـك مناسبة تقيمها الجامعة أو تشارك فيها فيلتزم بدفع قيمة ما اتلف أو مـا ا
  بقرار من الرئيس أو من يفوضه بناًء على تنسيب الجهة المعنية في الجامعة . 

  
  )      ٧المادة (

إذا ضبط الطالب في أثناء تأدية االمتحان أو االختبـار فـي أي مـادة متلبسـاً بـالغش أو أثبتـت   -أ 
  وبتين التاليتين :نتيجة التحقيق أنه حاول الغش أو شرع فيه، فتوقع عليه  كلتا العق

  اعتباره راسباً في تلك المادة وترصد له فيها عالمة الصفر الجامعي .  -١    
  إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل الدراسي. -٢    

ال يعفـى الطالــب الـذي يرتكــب مخالفـة الغــش فـي االمتحـــان أو االختبــار مــن  المســؤولية  -ب 
رة بمقتضى أحكام هذا النظام إذا تم اكتشاف الغـش بعـد  انتهـاء االمتحـان أو التأديبية المقر

  االختبار .
  

  )     ٨المادة (
توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب أو شخص أخر على الدخـول لتأديـة امتحان أو اختبـار   -أ

  بدالً منه العقوبات التالية مجتمعة :
  ن أو االختبار.اعتباره راسباً في ذلك االمتحا -١     
  إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل الدراسي . -٢     
فصله من الجامعة مدة فصلين دراسيين على األقل اعتباراً من  الفصل الذي يلي الفصـل   -٣     

  الذي ضبط فيه.
قوبـات التاليـة توقع على الطالب الذي دخـل االمتحـان أو االختبـار بـدالً مـن طالـب آخـر الع  -ب 

  مجتمعة:
  إلغاء تسجيله في المواد المسجلة في ذلك الفصل.  -١     
فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على األقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصـل   -٢     

  الذي ضبط فيه .
إلـى إذا كان الشـخص الذي دخل قاعة االمتحان أو االختبار مـن غيـر طلبـة الجامعـة فيحـال    -ج

  الجهات القضائية المختصة.
  

  )      ٩المادة (
  يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. -أ

في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هويـة الطالـب  المفصــول ويمنـع   -ب
  إال بإذن مسبق من العميد. من الدخول إلى الحرم الجامعي أثناء مدة الفصل 

  
  )      ١٠المادة (

تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة وتبلـغ الجهـة 
إلى العميد وإلى عميد الكلية المعني و دائـرة القبـول والتسـجيل   القرار  المختصة بإيقاع العقوبة

، ولعميد الكلية المعني وضـع القـرار علـى لوحـة  وولي أمر الطالب والجهة الموفدة، إن وجدت
  اإلعالنات.

  
  )      ١١المادة (

ال يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصالً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصـيفي الـذي   -أ
  يسبق الفصل الذي فُصل فيه.



 ٤

ل فصـله فـي أي ال تحسب للطالب الذي فصل من الجامعة فصالً مؤقتاً أي مواد يدرسها خـال  -ب
  جامعة أخرى.

  
  

  )      ١٢المادة (
  ال يحق للطالب المحال للتحقيق االنسحاب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه. -أ

  توقف إجراءات تخريج الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة التي أرتكبها. -ب
  

  )      ١٣المادة (
ة أعضـاء باإلضـافة إلـى عضـو رابـع احتيـاطي مـن يؤلف الرئيس لجنة تحقيق أو اكثر من ثالث  -أ

أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ، لمدة سنة قابلة للتمديد ، وذلك لتحقيق في المخالفات التـي 
  يرتكبها الطلبة .

يتولى الرئيس أو مـن يفوضـه إحالـة المخالفـات إلـى اللجنـة أو إلـى أي مـن اللجـان المؤلفـة   -ب
  ه المادة بالتحقيق بها والتنسيب بالعقوبة المناسبة بشأنها   .بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذ

  
  )      ١٤المادة (

على اللجنة البت في المخالفات المحالة إليها في مدة ال تتجاوز أربعة عشر يوما من تـاريخ   –أ    
  إحالتها إليها ، وللرئيس تمديد هذه المدة اذا اقتضت الظروف ذلك .

ف المثول أمام اللجنة وللجنة إجراء التحقيق والتنسيب بالعقوبـة غيابيـا على الطالب المخال  -ب   
  اذا لم يمثل الطالب المخالف أمامها بعد تبليغه عن طريق اإلعالن في الكلية التي يتبع لها.

  
  )      ١٥المادة (

بيـاً يؤلف مجلس الجـامعة في مطلع كـل عام جامـعي ، لمدة سنة قابلة للتمديـد ، مجلسـاً تأدي  -أ 
يتكون من العميد رئيسـا ، وعميـد الكليـة التـي يتبـع لهـا الطالـب وثالثـة أعضـاء مـن الهيئـة 

  التدريسية في الجامعة .
لمجلس الجامعة في حاالت خاصة أن يستبدل شخصاً آخر من أعضاء الهيئة التدريسـية فـي   -ب

  الجامعة برئيس المجلس أو أي عضو فيه لمدة محدودة  .
  

   )     ١٦المادة (
) يوماً  من تاريخ إحالتهـا ٢١على المجلس البت في القضايا المحالة إليه في مدة ال تتجاوز (  -أ

  من الرئيس وللرئيس تمديد هذه المدة اذا اقتضت الظروف ذلك .
على الطالـب المخـالف المحـال إلـى المجلـس  المثـول أمامـه ، وللمجلـس الحـق فـي إصـدار   -ب  

لطالب المخالف أمامه بعـد تبليغـه عـن طريـق اإلعـالن فـي الكليـة العقوبة غيابيا اذا لم يمثل ا
               .التي يتبع لها

  
  )      ١٧المادة ( 
 إذا انتهـت المــدة المحــددة ألي مــن لجــان التحقيــق أو المجلــس يســتمر أي مــنهم فــي ممارســة   

  صالحياتها إلى أن يتم تشكيل لجان جديدة أو مجلس جديد يحل محله .
  
  )        ١٨(  المادة 
  تحدد صالحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي : 

لعضو هيئة التدريس أو من يدرس المـادة ، حـق إيقـاع العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي   -أ    
  ) من هذا النظام خطيـاً على  الطالب .٥الفـقرات (أ) و (ب) و(ج) من المادة (



 ٥

) ٥ع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ز) مـن المـادة (للعميد حق إيقا  -ب   
  من هذا النظام .

) ٥للرئيس حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ط) من المادة (  -ج    
  من هذا النظام . 

النظام وفقـاً ) من هذا ٥للمجلس حق إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها فـي المادة (  -د   
  لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه.

  
  )       ١٩المادة (

 تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ي) و
) من هذا النظام ، إذ يحق للطالب أن يستأنف لدى مجلـس العمـداء أي ٥(ك) و (ل) من المادة (

ار منها خالل خمسة  عشر يوماً من تاريخ صـدور القــرار أو إعالنـه فـي الكليـة ، ولمجلـس قر
العمداء أن يصـادق علـى القـرارات المتخذة بشأن العقوبة أو أن يعـدلها أو أن يلغيهـا ، وإذا لـم 

  يستأنف الطالب قرار العقوبة يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً.
  

     )    ٢٠المادة (
للرئيس دون الرجوع للجان التحقيـق أو المجلـس ، أن يوقـع علـى أي طالـب أيـاً مـن العقوبـات 

) من هذا النظام في حالة حدوث اضطراب  أو إخالل بالنظام فـي ٥المنصوص عليها في المادة (
الجامعة يؤدي إلى عدم انتظام الدراسة فيها أو قد يـؤدي إلى ذلك مما يستدعي اتخـاذ إجـراءات 

جلة ال تحتمـل التـأخير. ويبلـغ الـرئيس أي قــرار يصـدره بمقتضـى هـذه المـادة إلـى مجلـس عا
  العمداء في أول جلسة يعقدها بعد اتخاذ القرار. 

  
  )      ٢١المادة (

يجوز للجامعة االستمرار في إجراءاتها التأديبية المقررة في هذا النظام حتى لو كانـت المخالفـة 
  منظورة لدى جهات أخرى.

  
  )       ٢٢مادة (ال

  يصدر مجلس الجامعـة  التعليمــات الالزمة لتنفيذ أحكــام هذا  النظـام.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦

   ٢٠١٠) لعام ٤٥نظام رقم (
  نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنية الرسمية / صادر بمقتضى  

  تعليم العالي والبحث العلمي) من قانون ال٤) من الدستور والفقرة (ل) من المادة (١١٤المادة (
  ٢٠٠٩) لسنة  ٢٣رقم ( 

  
  
  
  
  

  )١(  المادة
)   ٢٠١٠يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنيـة الرسـمية لسـنة   

  نشره في الجريدة الرسمية .  ويعمل به من تاريخ
  

  )٢(  المادة
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينـة يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني 

  -على غير ذلك:
  الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

  الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
  الجامعة:أي جامعة أردنية رسمية.

  ٠الصندوق:صندوق دعم الطالب في الجامعات االردنية الرسمية المنشأ وفق احكام هذا النظام 
  ة:لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.اللجن

  المستشار:المستشار الثقافي الذي تعينه الوزارة في الجامعة .
  

  )٣(  المادة
ينشأ في الـوزارة صـندوق يسـمى ( صـندوق دعـم الطالـب فـي الجامعـات األردنيـة الرسـمية )  

ام هـذا النظــــام، وذلـك لتغطيـة أي أو القروض إلى الطالب ، وفقـا ألحكـ   يهدف إلى تقديم المنح
  رسوم جامعية مقررة ســواء كان ذلك بصورة كلية أو جزئية.

  
  )٤(  المادة

  -تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 
  المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق .-أ

عليهـا إذا   الهبات والتبرعات التي ترد إلى الصندوق على أن تؤخذ موافقـة مجلـس الـوزراء-ب
  كانت من مصدر غير أردني .  

  المبالغ المسددة من القروض.-ج
  عوائد استثمار أموال الصندوق.-د
  

  )٥(  المادة
يفتح للصندوق حساب خاص ضمن موازنة الوزارة يتم تنظيمه واإلنفـاق منـه وفقـا لألصـول   -أ

  المقررة في النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  ٠دع أموال الصندوق لدى البنك المركزي األردني  أو أي بنك مرخص تو  -ب
يكون للصندوق حساب فرعي في كـل جامعـة ، تحـول المخصصـات المقـررة لـه مـن مبـالغ   -ج

الدعم بقرار من اللجنة لإلنفاق منه لتغطية مبالغ المنح أو القروض المقررة للطلبة المسـتفيدين 
  من الدعم.



 ٧

  )٦(  المادة
  -ارة الصندوق لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:يتولى إد -أ

  أمين عام وزارة المالية           نائبا للرئيس.-١
اثنين من عمداء شؤون الطلبة في الجامعات األردنية  الرسمية يعينهما الوزير لمدة سـنتين   -٢

  بالتناوب.
  مساعد األمين العام للشؤون الفنية في الوزارة .-٣
  دير المالي في الوزارة.الم  -٤
  مدير مديرية البعثات في الوزارة.  -٥
يكــون مــدير مديريــة البعثــات فــي الــوزارة مســؤوال عــن إعــداد الدراســات وجمــع البيانــات  -ب

والمعلومات الالزمة لعمل اللجنـة ، يسـاعده فـي ذلـك العـدد الـالزم مـن مـوظفي الـوزارة الـذين 
ن اللجنـة والجهـات األخـرى ذات العالقـة فيمـا يتعلـق يسميهم الوزير ، كمـا يقـوم بالتنسـيق بـي
  بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

  
  )٧(  المادة

  -تتولى اللجنة المهام والصالحيات التالية: -أ
) من ٩التوصية بتحديد أسس دعم الطلبة سواء كان ذلك منحة أو قرضا وفقاً ألحكام المادة (-١

  هذا النظام.
  عقد الذي ينظم بين الوزارة والطالب المستفيد من الدعم .اعداد أنموذج ال-٢
  تحديد نوع الكفالة التي يقدمها الطالب للوزارة لضمان تسديد القرض الذي يمنح له.-٣
) مـن ١٠إقرار التوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (ج) من المـادة (-٤

  هذا النظام.
  ٠اموال الصندوق بما يحقق مصلحته  تحديد البنك الذي تودع فيه-٥
التوصية بتحديد أسـس اسـتثمار أمـوال الصـندوق ورفعهـا للـوزير إلقرارهـا علـى أن تؤخـذ -٦

  موافقة مجلس الوزراء عليها.
  أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير.-٧
  ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير العتمادهـا. -ب
  

  )٨(  المادة
رئيسها أو نائبه عنـد غيابـه كلمـا دعـت الحاجـة ويكـون اجتماعهـا  تجتمع اللجنة بدعوة من  -أ 

يقل عن خمسة من أعضائها علـى أن يكـون الـرئيس أو نائبـه مـن بيـنهم   قانونياً بحضور ما ال  
  ٠وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اعضائها  

ا وتـدوين يسمي رئيس اللجنة أمين سر لها من موظفي الوزارة يتولى إعداد جـدول أعمالهـ  -ب
  ٠محاضر جلساتها  

  
  )٩(  المادة

  -يشترط في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما يلي: 
  أن يكون أردني الجنسية.  -أ

  أن يكون غير قادر على تسديد الرسوم الجامعية. -ب
  أن ال يكون مستفيداً من دعم آخر من أي جهة رسمية أو موفداً على حساب أي جهة أخرى. -ج
  ن مسجال في البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط.أن يكو -د

أن ال يقل معدله التراكمـي فـي الفصـل السـابق للفصـل الـذي سيحصـل فيـه علـى دعـم عـن   -هـ
) ، ويستثنى من ذلـك الطالـب المقبـول فـي الفصـل الدراسـي األول مـن ٪٦٠نقطتين أو عن (

  دراسته.



 ٨

  ٠وبة تأديبية تجاوزت االنذار ان ال يكون قد صدرت بحقه عق -و
  

  )١٠(  المادة
تقدم طلبات االستفادة من دعـم الصـندوق مباشـرة للمستشـار فـي الجامعـة وعلـى األنمـوذج   -أ

  ٠المعتمد لهذه الغاية 
يتولى المستشار حصر الطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المـادة ، وتـدقيقها وإرسـالها   -ب

  للوزارة .
ناًء على تنسيب األمين العام لجنـة سـنوية مؤقتـة مـن مـوظفين مـن مديريـة يشكل الوزير ب  -ج

البعثات ومديرية تكنولوجيا المعلومـات وأي مـوظفين آخـرين ، تكـون مهمتهـا تفريـغ الطلبـات 
األسس المعتمدة للمفاضلة بـين المتقـدمين ورفعهـا للجنـة     وتدقيقها ووضعها في جداول حسب

  للمصادقة عليها .
  

  )١١(  المادة
  تقرر المنح والقروض سنويا وبحد أعلى ال يتجاوز مقدار الرسوم الجامعية السنوية. -أ

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وفي حـاالت خاصـة ، يمكـن تقـديم مـنح   -ب
  تغطي كامل مقدار الرسوم الجامعية طيلة مدة الدراسة.

ل المرشـح ، لالسـتفادة منهـا ، علـى تخصص المنح والقروض تنافسيا وعلى أساس حصـو  -ج
أعلى النقاط وفقا ألسس يقرهـا الـوزير بنـاء علـى توصـية اللجنـة ، ويـتم نشـرها فـي الجريـدة 

  الرسمية .
  

  )١٢(  المادة
  -يوقف صرف الدعم المخصص للطالب في أي من الحاالت التالية:  
  ٠ه او انسحابه منهــا إذا ترك الدراسة في الجامعة ألي سبب من األسباب بما في ذلك فصل-أ

  ) في فصليــن متتاليين.٪٦٠إذا انخفض معدله التراكمي عن نقطتين أو عن ( -ب
  ٠إذا صدر بحقه حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف  -ج
  

  )١٣(  المادة
يتم تسديد القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق خالل مدة ال تتجـاوز خمـس سـنوات  

سس تضعها اللجنة ويعتمدها الـوزير ، ويسـري هـذا الحكـم علـى مـن من تخرجه ، وذلك وفق أ
  ) من هذا النظام.١٢وفقاً ألحكام المادة (  يوقف صرف الدعم المخصص له

  
  )١٤(  المادة

يعفى الطالب المستفيد وكفيله من سداد القـرض إذا تـوفى الطالـب علـى أن يشـمل هـذا اإلعفـاء 
  ورثته.

  
  )١٥(  المادة

ي نهايـة كـل سـنة دراسـية تقريـرا إلـى الـوزير عـن نشـاطات الصـندوق يرفع رئـيس اللجنـة فـ
المقدمة من الصندوق لطلبة كل جامعة وأسماء المستفيدين منهـا وبيـان   وأعماله ومبالغ الدعم

  أخرى . الوضع المالي للصندوق وأي أمور ضرورية 
  

  )١٦(  المادة
  لتنفيذ أحكام هذا النظام. يصدر الوزير ، بناء على تنسيب اللجنة ، التعليمات الالزمة

  



 ٩

  )١٧(  المادة
، على   ٢٠٠٤) لسنة  ٥٨يلغى نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنية الرسمية رقم ( 

أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل 
  ٠غيرها بها وفقاً الحكام هذا النظام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠

  ٢٠٠٣) لسنة  ٢٣نظام رقم ( 
  نظام صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طالل

  ) من قانون الجامعات األردنية الرسمية ٢٦صادر بمقتضى المادة (
  ٢٠٠١) لسنة  ٤٢رقم (

  
  
  
  

 )١المادة (
) ويعمـل بـه   ٢٠٠٣يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طالل لسنة  

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
  

 )٢المادة (
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينـة 

  على غير ذلك :
  الجامعـــة  :   جامعة الحسين بن طالل .

  المجلـــس  :   مجلس الجامعـــــة .
  رئيس الجامعـــــة .الرئيـــس  :     

  الصنــدوق :   صندوق الطلبة في الجامعة المنشأ بموجب  أحكام هذا النظام  .
 :    لجنــة إدارة الصندوق .  لجنــــة  ال      
  

 )٣المادة (
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طـالل ) يهـدف الـى مـا 

  يلي :
  الجوائز الرمزية أو العينية أو المالية تقديراً لتفوقهم العلمي .  منح طلبة الجامعة -أ

تلبية االحتياجات المالية للطلبة بتقديم المنح لهـم أو إقراضـهم أو تشـغيلهم فـي الجامعـة   -ب    
 لساعات محددة مقابل األجر لتنمية تقدير الطلبة لقيمة العمل . 

  
 )٤المادة (

  -مما يلي : تتألف الموارد  المالية للصندوق
  المساهمة السنوية التي  تخصصها الجامعة للصندوق .  -أ  
  ريع استثمار أموال الصندوق . -ب  
الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد إلـى الصـندوق وفقـا لقـانون   التعلـيم العـالي   -ج 

ة مجلـس والبحث العلمي وقانون الجامعات األردنية الرسمية المعمول بهمـا شـريطة موافقـ
  الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .

  
 )٥المادة (

  -يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية : 
  رسم السياســة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار أمواله . -أ    
  وضع أسس منح الجوائز الرمزية أو العينية أو المالية للطلبة المتفوقين  -ب     

األسس التي تصرف بموجبها أموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التـي إقرار   -ج 
 تقدم لطلبة الجامعة .

  وضع أسس تشغـيل الطلبة في الجامعة  . -د



 ١١

 إقـرار مشــروع موازنـة الصندوق .  - ه      
  إقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق .  -و 

  
 )٦المادة (

الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة صندوق الطلبة ) برئاسة الـرئيس وعضـوية تتولى إدارة    -أ
   -كل من :

  نائبا ًللرئيس .         د شـؤون الطلبـة في الجامعة    عميـ -١
  المديــر المـــالي في الجامعة                           -٢
            مدير القبول والتسجيـل في الجامعة                        -٣
  عضوين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس في بداية كل عام جامعي . - ٤

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابـه كلمـا دعـت الحاجـة ويكـون اجتماعهـا   -ب
قانونياً بحضور ما ال يقل عن أغلبية أعضائها علـى ان يكـون الـرئيس أو نائبـه مـن بيـنهم 

 اتها وتوصياتها بأكثرية أصوات أعضائها على األقل .وتتخذ قرار
 

  ) ٧المادة (
      -تتولى اللجنة المهام والصالحيات التالية :

  اقتراح أسس اإلقراض وطريقة تسديد القرض ورفعها الى المجلس القرارها . -أ
م هـذا اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشـغيل الطلبـة فـي  الجامعـة وفقـاً الحكـا  -ب

  النظام  والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
تقديم تقرير الى المجلس فـي نهايـة كـل سـنة ماليـة يتضـمن مـوجزاً عـن أعمـال الصـندوق   -ج

  وأنشطته خالل السنة المنتهية .
  إعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس القرارهما . -د

  زنة الصندوق ورفعه الى المجلس القراره .   إعداد مشروع موا  -ه 
  

  )٨المادة (
  ال تستـوفى أية فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة.  

  
 )٩المادة (

تطبق على المعامالت المالية للصندوق أحكام النظام المالي فـي الجامعـة وبمـا ال يتعـارض مـع  
ية بتنظيم السجالت والبطاقات والسـندات والقيـود أحكام هذا النظام ، وتقوم دائرة الشؤون المال

 المالية األخرى المتعلقة بأعمال الصندوق وتتولى حفظها . 
  

 )١٠المادة (
  يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما ال يتعارض مع أحكامه .

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢

  بن طالل التعليمات التنفيذية لنظام صندوق الطلبة في جامعة الحسين
) من نظام صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن  ١٠صادر عن مجلس الجامعة بموجب المادة (

  .  ٢٠٠٣) لسنة ٢٣طالل  رقم  (
  
  
  

  )          ١المادة (
) التعليمات التنفيذية لنظـام  صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طالل   (تسمى هذه التعليمات  
  م .    ٢٠٠٣/ ٥/ ١٣ويعمل بها ابتداًء من 

  
  )        ٢المادة ( 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مـا 
   -لم  تدل القرينة على خالف ذلك  :

  الجامعـــة :   جامعــة الحسـين بن طــالل . 
  المجلـــس :   مجلــس الجامعـــــــة .  
  وق الطلبــة في الجامعــة .الصنــدوق:   صند 
) مــن نظــام صــندوق الطلبــة ٦:   لجنــة صــندوق الطلبــة المشــكلة بموجــب المــادة ( للجـنــــة ا  

  المعمول به في الجامعة .
  :  عميد شؤون الطلبة في الجامعـــة .    العميــــد 
                 الطالــب  :  الطالب أو الطالبة المسجل لنيل درجة البكالوريوس في الجامعة    
  ٠النشاط الجامعي :  أي نشاط ال منهجي تقرره الجامعة 

  
  المنــــح

  
  )         ٣المادة (

تقرر اللجنة مقدار المنحة السنوية لكل عام بعد استالمها كشفاً من دائرة القبـول والتسـجيل فـي 
) مـن ٤المـادة (  الجامعة يتضمن  أسماء الطلبة األوائل ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة فـي

  هذه التعليمات. 
  

        )٤المادة (
   -يستحق الطالب المنحة المقررة  إذا توافرت فيه الشروط التاليـــة :

أن يكون الطالب قـد اجتـاز بنجـاح مـا ال يقـل عـن ثالثـين سـاعة مـن الســـاعات الدراسيــة   -أ  
مـة غيـر المكتمـل عنـد  المعتمدة  للفصلين األول والثاني مـن تلـك السـنة ، وال تحتسـب عال

  اكتمالها  ألغراض المنحة .   
أن يكون الطالـب قـد حـاز علـى أعلـى معـدل سـنــوي فـي تخصصـه، وفـي حــالة  تسـاوي    -ب 

المعدل السنـوي ألكثر من طالب، يستحق المنحة أعالهم معدالً تراكمياً وعنـد تسـاوي اكثـر 
  .من طالب في المعدل التراكمي أيضا تقسم المنحة بينهم

أن ال يكون قد ُعوقب خـالل الفصلين السابقين بإحدى العقوبات المنصوص عليها فـي نظـام   -ج
  تأديب الطلبة في الجامعة بإستثناء عقوبة التنبيه .

أن ال يكــون قــد حصــل علــى منحــة مــن الجامعــة أو بســببها فــي تلــك الســـنة أو مــن الطلبــة  -د
  الدارسين على نفقة أي جهات أخرى   .  

  
  



 ١٣

  ـروضالقــ
  

  )            ٥المادة (
  -للجنة إعطاء الطالب قرضاً عادياً مرة واحدة كل فصل إذا توافرت فيه الشروط التالية: -أ

  أن يكون محتاجــاً. -١    
 أن ال يكون مبعوثاً من جهة رسمية أو غير رسمية . -٢    
  اإلنذار.أن ال يكون الطالب قد أُنذر أكاديمياً ما لم يكن قد ألغى هذا  -٣    

أن ال يكون قد ُعوقب خالل الفصلين السابقين بإحدى العقوبات المنصوص عليها في نظام   -٤   
  تأديب الطلبة في الجامعة  بإستثناء عقوبة التنبيه .

أن ال يكون قادراً على العمل ضـمن برنـامج تشـغيل الطلبـة فـي الجامعـة أو لـم تتـوفر لـه    -٥   
  فرصة عمل فيه .  

   يكون موظفاً في مؤسسة رسمية أو غير رسمية. أن ال -٦    
بالرغم مما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة إعطاء الطالـب قرضـاً اضـطرارياً خـالل   -ب

أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إذا توافرت فيه صفة االستعجال ويكـون حـده األعلـى مقـدار 
  الرسوم الجامعية لذلك الفصل  . 

  
           )     ٦المادة (

يقدم طلب القرض الى رئيس شعبه الخدمات الطالبية في عمادة شؤون الطلبة وفق النمـوذج    -أ
الذي تعده لهذه الغاية على أن يتضمن بيان حال الشـروط الـواردة فـي الفقـرة (أ) مـن المـادة 

  ) من هذه التعليمات . ٥(
ملـيء تحـدد اللجنـــة شـروطها  يقدم الطالب المقترض كفالة مالية للجامعة موقعة من كفيـل  -ب

  ويبلغ ولي أمر الطالب بواقع الكفالة وقيمة المبلغ المقترض.
  

  )             ٧المادة (
  يتم ســداد القروض على النحـو التــالي  : 
يسدد القرض االضطراري دفعة واحدة وفي مـدة ال تتجـاوز نهايـة الفصـل الدراسـي التـالي   -أ  

  فيه الطالب على القرض.للفصل الدراسي الذي حصل 
يبدأ الطالب بتسديد قيمة القرض العادي بعد ستة أشهر من تخرجه ويجوز للجنة أن تؤجل   -ب  

  تاريخ تسديد المبلغ المقترض إذا رأت أسباباً موجبة لذلك.
  يسدد مبلغ القرض العادي على أقساط شهرية تحدد قيمتها اللجنة . -ج  
  

  )             ٨المادة (
ا فصل الطالب المقترض مـن الجامعـة، يطلـب منـه أو مـن كفيلـه تسـديد المبلـغ المقتـرض إذ  -أ

  حسبما تراه اللجنة مناسباً.
في حالـة وفـاة الطالب المقترض أو عجزه الكامـل يجوز للجنة إعفاؤه هو وكفيله من تسديد  -ب

  المبلغ المقترض كلياً أو جزئياً.  
  

  )             ٩المادة (
لحق في مالحقة الطلبة المقترضـين أو كفالئهـم فـي حالـة امتنـاعهم أو تقصـيرهم فـي للجامعة ا

  سداد المبلغ المقترض وذلك بالطرق القانونية أو الشكل الذي تراه اللجنة مناسباً.
  
  
  



 ١٤

  تشغيل الطلبة 
  

  )         ١٠المادة (
  المادية. يهدف تشغيل الطلبة إلى تنمية احترامهم للعمل والمساعدة في سد حاجاتهم  

               
  )          ١١المادة (

    -يشترط في الطالب المرشح للتشغيل في الجامعة ما يلي : -أ 
  أن ال يكون موظفاً في مؤسسة رسمية أو غير رسمية  . -١    
  أن يكون قادراً على العمل .  -٢    
ات المنصـوص عليهـا فـي أن ال يكون قد عُوقب خالل الفصـلين السـابقين بإحـدى العقوبـ  -٣    

  نظام  تأديب الطلبة في الجامعة  باستثناء عقوبة التنبيه . 
   -يتم تشغيـل الطلبة بقـرار من العميـد مع مراعاة اإلجراءات اآلتيـة : -ب  

تقوم عمادة شؤون الطلبة باإلعالن للعمادات و الدوائر اإلدارية في الجامعة عـن رغبتهـا   -١    
لطلبة في المرافق التي تشرف عليها كل عمادة أو دائرة والمتناسبة في  تشغيل عدد من ا

  مع طبيعة الطالب وامكانياته . 
تتلقى عمادة شؤون الطلبة ردود الكليات والعمادات و الدوائر المعنية في ذلك وتعلن عن    -٢    

  فرص العمل المتاحة.
ي عمــادة شــؤون الطلبــة فــي يقــدم طلــب التشــغيل لــرئيس شــعبة الخــدمات الطالبيـــــة فــ -٣    

  الجامعة وفق البرنامج الذي يتالءم مع مواعيد محاضرات مقدم الطلب .
  ) سـاعة في األسبوع.    ١٢ال يجوز ان تزيد مجموع ساعـات تشغيــل الطالب عن ( -٤    

  .ديناراً  واحداً لكل ساعة عمل تكون أجرة عمل الطالب  -٥    
   -الب في أي من الحــاالت اآلتيــة : للعميد وقف تشغيــل الط -٦    

  إذا لم يقم بواجباته المكلف بها بناًء على تنسيب من العمادة أو الدائرة التي يعمل بها .    -أ        
إذا أوقعـت عليه أي من العقوبات التأديبية المنصـوص عليها في نظـام تأديـب الطلبـة    -ب        

  يه.في الجامعة باستثناء عقوبة التنب
  إذا لم تعد هنـاك حاجـــه لتشغيلـه. -ج        

  
  )            ١٢المادة (

تُـعد عمادة شؤون الطلبة النماذج الخاصة بطلبات التشغيل على أن تتضمن بيـان حـال الشـروط 
) من هذه التعليمـات ونمـاذج المطالبـات الماليـة الخاصـة ١١الواردة في الفقرة (أ) من المادة ( 

  بة ومتابعتها  . بتشغيل الطل
  

 ً   تكريم الطلبة المتفوقين علميا
  

  )           ١٣المادة (
تنشأ في الجامعة الئحتان تسمى األولى" الئحة تكريم الطلبة المتفـوقين علميـاً فـي الكليــة"   -أ 

وتسمى الثانية "الئحة تكريم الطلبة المتفوقين علمياً في الجامعة" وتهدف هاتــان الالئحتـان 
ة الطلبة المتفوقين علمياً وتشجيعهم على بذل مزيد مـن الجهـد العلمـي واالسـتمرار إلى مكافأ

   ٠فيه
يســّجل علــى الالئحــة األولــى المشــار إليهــا فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة  أســماء الطلبــة  -ب

    -المتفوقين في فصل دراسي ممن تتوافر فيهم  الشروط التالية  :
  ) ساعـة في ذلك الفصل.١٥لسـاعات المعتمدة بما اليقل عـن (التسجيــل لعدد من ا -١          
  ٠) ٪٨٤الحصول على معدل فصلــي ال يقل عن ( -٢          



 ١٥

أن ال يكون قد عوقب خالل  الفصلين السابقين بإحـدى العقوبـات المنصـوص عليهـا   -٣          
  في نظام تأديب الطلبة  في الجامعة باستثناء عقوبة التنبيه .

سـّجل علــى الالئحـة الثانيــة المشـار إليهــا فـي الفقــرة (أ) مـن هــذه المـادة أســــماء الطلبــة ي -ج
  ٠المتفوقين ممن تكررت أسماؤهم مرتين متتاليتين على الالئحة األولى

  
  )              ١٤المادة (

ن يكلف العميد ومدير دائرة القبول والتسـجيل فـي الجامعـة بإعـداد  قائمــة بأسـماء الطلبـة الـذي
) من هذه التعليمات لرفعـها إلى ١٣تنطبـق عليهم الشروط الواردة في الفقرة (ب) من  المـادة (

   ٠الرئيس ليقرر إدراج أسمائهم على الئحة شرف الكلية أو الئحة شرف الجامعة
  

  )              ١٥المادة (
فقـرة (ب) مـن تدرج أسـماء الطلبـــة المتفـوقين ممــن تنطــبق عليــهم الشــروط الـواردة ف ال

) من هذه التعليمات على لوحـة شـــرف الكليـة أو لوحـة شـرف الجامعـة فـي مبنـى ١٣المـادة (
رئاسة الجامعة والكليات  واألماكن البـارزة في الجامعة حسب مقتضـى الحـال، باإلضافــــة إلـى 

  ٠إعـالن الجامعة أسمـاء هؤالء الطلبـة فـي منشوراتها الداخلية في كل فصل
  

  )              ١٦(  المادة
يرسـل الرئيس إلى كل طالب أدرج اسمـه على الئحة شـرف الكليــة أو الئحــة شــرف الجامعــة 

  ٠رسالـة شـكر وثناء يؤكد فيها على أهمية التفـوق العلمـي في تقـدم الشعوب واألمم
  

  )            ١٧المادة (
ة لكـل طـالب يـدرج اسـمه علـى لوحـة تخصص جائـزة ماليـة وشهـادة تفـوق علمي تقديريــ  -أ 

شـرف الكليـــة ، كـما تخصـص جائزة ماليـة وشـهـادة  تفوق علمي تقديريـة لكل طالب يدرج 
اسـمـه على لوحة شرف الجامعــة تحدد قيمة الجوائز المالية بتنسيب من العميد وبقـرار مـن 

ـادات لمســتحقيها فــي احتفــال الــرئيس ســنوياً ، ويقــــوم الرئـــيس  بتقديـــم  الجوائـــز والشهــ
  ٠تكريمي خاص

  ال يجوز الجمــع بين جائرتين من الجوائز المشــار إليها في الفقـرة (أ) من هذه المادة  .  -ب 
  

  تكريم الطلبة المتميزين في النشاطات الجامعية 
  

  )          ١٨المادة (
نهجيـة فـي الجامعـة وتشـجيع   يهدف هذا التكريم  إلى رفع مستوى النشـاطات الطالبيـة الالم  -أ 

  ٠الطلبة  للمشاركة فيها عن طريق تكريم المتميزين منهم
  شمل هذا التكريم  جميع طلبة  الجامعــة المسجلين فيها  . -ب 

  
  )              ١٩المادة (

تنشأ في الجامعة الئحة تسمى "الئحة الطلبة المتميزين في النشاطات الجامعيـة "يـدرج عليهـا 
لبة المتميزين في نشاط جامعي واحد أو أكثر في كل فصل دراسي ممـن تتـوافر فـيهم أسماء الط

                     -الشروط التالية :
  ٠االشتراك في نشـاط جامعي واحد على األقـل -أ    
اال يكون قد عوقب خــالل الفصـلين الســـابقين بإحــدى العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي   -ب   

  في الجامعة باستثناء عقوبة التنبيه . نظام تأديب الطلبة 



 ١٦

إنجاز نشاط متميز أو اكثر على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي داخل الجامعة أو   -ج   
خارجها مثـل: (الرياضـة، الموسـيقى، العـزف، الغنـاء، التمثيـل، النحـت، الرسـم، الخـط، 

   ٠األعمال األدبية المختلفة، األعمال التطوعية ...)
  

  )            ٢٠(المادة  
يُعــد العميـــد قــائمـة بأســـماء الطلبـة الــذين تنــطبق عليهـــم الشــروط  الـواردة  فـي المـادة  
) مـن هذه التعليمـات مشفــوعة بتقريـر مفصـــل عـن إنجازاتهــم المتميـزة فـي النشـاطات ١٩(

ـــى الئحــة الط ـــمائهم عل ـــرر إدراج أسـ ــرئيس ليق ــى ال ــة لرفعهــا إل ــي الجامعي ــزين ف ــة المتمي لب
النشــاطات الجامعيّة  وتعلق هذه الالئحــة في مبنى عمادة شؤون الطلبة في الجامعـة واألمـاكن 

  البارزة فيها كما تعلن الجامعــة أسـماء هؤالء الطلبة في منشوراتها الداخلية .  
  

  )                 ٢١المادة (
ئحـــة الطلبــــة المتميزيــن فــي النشـــاطات يرســل الرئيـــس إلــى كـل طالــب أدرج اســـمه علـى ال

الجامعية رســالة شـكر وثناء يؤكـد فيها على أهميـة النشــاطات الجامعية في صقـــل شــخصية 
   ٠الطالب ورفع مستوى النشاط الجامعي

  
  )               ٢٢المادة (

النشــاطات تمنح شـهادة تقـدير لكـل طالـب يسـجل اسـمه علـى الئحـة الطلبـة المتميـزين فـي   -أ
  .الجامعية 

تخصص جائزة عينية وشهادة تقدير لكل طالب يسجل اسمه علـى الئحـة الطلبـة المتميـزين   -ب
فــي النشــاطات الجامعيــة ثــالث مــرات ويقــوم الــرئيس بتقديــــم الشهـــادات والجوائـــز  

  لمستحقيها في احتفال خاص  . 
  

  أحكـــام عامــــة
  )              ٢٣المادة (

يذ هذه التعليمات يخصص المجلس سنوياً في موازنة الصندوق بندا ًخاصا ًَ◌ لكل مما لغايات تنف
   -يلي:

  المنــــح .  -أ  
  القــروض . -ب 
  تشغيــل الطلبـــة . -ج 
  تكريم الطلبة المتفوقين علمياً . -د  
  تكريم الطلبة المتميزين في النشاطات الجامعية .  -هـ 

  
  )            ٢٤المادة (

  م طلبـــات القروض والتشغيـــل في المواعيـد التي تحددها اللجنـــة .   تقد
  

  )          ٢٥المادة (
تصرف المنح والقروض و أجور التشغيل وفق األنظمـــة والتعليمات الماليـة المعمـول بهـا فـي 

  الجامعة.
  
  

  )           ٢٦المادة (
  جامعــة تنفيذ قرارات اللجنــــة.يتولى العميد ومدير دائرة الشؤون الماليـة في ال



 ١٧

  
  

  )           ٢٧المادة (
تتولى دائرة الشؤون المالية في الجامعـة متابعـة الطالـب المقتـِرض لتسـديد المبلـــغ المقتـَرض 

  وفق أحكام هذه التعليمات أو أية إجراءات قانونية مناسبة توافق عليها اللجنـــة.
  
  

  )            ٢٨المادة (
دير دائرة الشؤون المالية ومدير دائرة القبول والتسجيل  في الجامعة مسـؤولون عـن العميد وم

  تنفيذ هذه التعليمات.
  

  )              ٢٩المادة (
  تبت اللجنــة  في أيــة إشكـاالت تنشـــأ عــن تطبيق هذه التعليمــات .  

  
  )            ٣٠المادة (

  ـة في ما لم يرد عليه نص في هذه التعليمــات .يبت المجلس بناًء على تنسيب من اللجنـ 
  

  )              ٣١المادة (
تلغى تعليمات صندوق الطلبة وتعليمات تكريم الطلبة المتفوقين علميا ً وتعليمـات تكـريم الطلبـة 
المتميزين في النشاطات الجامعيـة المعمـول بهـا  فـي الجامعـة قبـل  نفـاذ هـذه التعليمـات وأيـة 

 بمقتضاهما تخالف أحكام هذه التعليمات  .  قرارات صادرة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعليمات قبول الطلبة المتفوقين رياضياً في جامعة الحسين بن طالل
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) من قانون ١٢) من الفقرة ( أ ) من المادة (١٢صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى البند (
  ٢٠٠١) لسنة  ٤٢الجامعات األردنية الرسمية رقم (

  
  

  )        ١(  المادة
تسمى هذه التعليمـات (تعليمات قبول الطلبـة المتفوقين رياضياً في جامعة الحسـين بن طـالل  ) 

  . ٩/٢٠٠٤/ ١ويعمل بها ابتداًء من 
  

  )        ٢المادة (
تهــدف هـذه التعليمـات إلـى رفــع مستوى النشاط الرياضي فـي الجامعـة، وإتاحة فرص التعليم 

  ٠قين رياضياً الجامعي للمتفو
  

  )        ٣المادة (
ت  يكون للكلمـات التاليـة حيثمـا وردت فـي هـذه التعليمـات المعـاني المخصصـة أدنــاه،اال اذا دلـّ

   -القرينة على غير ذلك  :
  ٠الجامعــــة  :  جامعـة الحسين بن طـالل          
  ٠الرئيــــس   :   رئيــس الجامعــــة           
  نــــة   :  اللجنة التي يشكلها الرئيس سنوياً لغايـات تطبيق هذه التعليمات.   اللج          
  الطالــــب  :  الطالب أو الطالبة المتقدم وفق احكام هذه التعليمات          

  
  )        ٤المادة (

ي مع مراعاة قرارات مجلس التعليم العالي ذات الصلة، يحدد الرئيس قبل بدايـة كل عــام جامعــ
ــى  ـــة المتفــوقين رياضــياً تــوزع عل ـــة فــي الجامعــة للطلبـ ـــناً مــن المقاعـــد الدراسي عــدداً معي
التخصصات المختلفة في كليات الجامعـة ، يحدد بموجبها أنـواع الرياضـات المطلوبـة فـي ذلـك 

  ٠العام الجامعي
  

  )     ٥المادة (
شهـادة الدراســة الثانويـة العامـة  تطبّق هذه التعليمات على الطلبة األردنيين الحاصلين على  -أ 

األردنية بكافة فروعها شريطة أالّ يقـل معدل أي منهم عن المعدل األدنـى المقـرر للقبـول فـي 
  الجامعات األردنية الرسمية.

لغايات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط على الطالب الحاصـل علـى شـهادة الدراسـة   -ب
رعين االدبـي والعلمـي ان يكـون قـد نجـح فـي المـواد االضـافية الثانوية العامـة باسـتثناء الفـ

  المطلوبة منه للقبول في الجامعات االردنية الرسمية . 
  

  )         ٦المادة (
              -يعد الطالب متفوقاً رياضياً لغاية تطبيق هذه التعليمات اذا توافر فيه أحد الشروط اآلتية:

طنـي للعبـة مـن األلعـاب الرياضـية التـي يشـرف عليهـا اتحــاد أن يكون العباً في منتخب و  -أ  
رياضي من االتحادات التابعة للجنة االولمبية االردنية/ المجلس االعلى للشـباب فـي االردن  

 .  
ل   -ب  أن يكون العباً في منتخب للقوات المسلحة األردنية أو منتخــب لمــدارس  المملكــة ومثـّ

  ٠األقل األردن في لقاء خارجي واحد على
أن يكون العباً في فريق ناد من أندية الدرجة الممتازة أو الدرجة األولى الحـائز عــلى أحـد   -ج 

المراكز الثالثة األولى ، أو في فريق ناٍد من اندية الدرجـة الثانيـة أو الثالثـة ويكـون حـائزاً 



 ١٩

التحـادات على المركز األول في بطولـة مـن البطـوالت السـنوية الرسـمية التـي تنظمهـا    ا
الرياضية في األردن، أو من كان حائزاً علـى أحـد المراكـز الثالثـة األولـى فـي بطولــة مـن 

  ٠البطوالت الفردية التي تنظمها االتحادات الرياضية المختصة في األردن
أن يكون العباً في فريق عسكري أو مدرسي حائٍز على المركز األول فـي بطولـة  رياضـية   -د  

المسلحة األردنية الرسـمية أو بطولـة مـن بطـوالت مـدارس المحافظـة   من بطوالت القوات
  ٠التي يتبع لها الطالب أو مدارس المملكة الرسمية

  
  )             ٧المادة (

  -تعتمد الجامعة شهادات التفوق الرياضي لغايات تطبيق هذه التعليمات كما يلي :
) مـن هـذه التعليمـات ٦، ج ) من المــادة (شهادات التفوق الرياضي المبينة في البندين (أ    -أ   

الصادرة عن االتحـادات الرياضـية المختصـة والمصـدقة مـن اللجنــة االولمبيـة االردنيـة / 
  المجلس االعلى للشباب في االردن. 

) مـن هـذه التعليمـات  ٦شهادات التفوق الرياضي المبينـة في البندين (ب،د) مـن المــادة (  -ب  
ــاد الر ــات صــادرة عــن االتح ـــة للبطــوالت العســكرية وعــن الجه ياضــي العســكري بالنسب

المختصة في وزارة التربية والتعليم بالنسـبة للبطـوالت المدرسـية، ومصـدقة مـن الجهـات 
المختصة في كل من القـوات المسـلحة األردنيـة ووزارة التربيـة والتعلـيم  حسـب األصـول  

  ٠المرعية في هاتين المؤسستين
  

  )         ٨المادة (
يقدم الطلبـة المتفوقون رياضيـاً طلبـات االلتحاق على النمـاذج الخاصـة بذلك إلى عميد شـؤون  

الطلبة ويرفق بها شهـادات التفـوق الريـاضي مصـدقة مـن الجهــات المختصـة حسـب األصـول 
  ) من هذه التعليمات .٧كما هو مبين في المادة (

  
  )            ٩المادة (

ل الطلبة المتفـوقين رياضـياً وتحـدد هـذه اللجنـة األســس الفنيـــة التـي تشرف اللجنة على قبو 
  ٠يجب اتباعها لتطبيق أحكام هذه التعليمات

  
  )          ١٠المادة (

  -يشترط في الطـالب المتفوق رياضياً والمتقدم للقبـول في الجامعـة مـا يلي  : 
  التفوق الرياضي.أن يقدم حسن سيرة وسلوك من الجهة التي منحته شهادة  -أ 
  ان يقدم شهادة خلو من االمراض من الجهة المختصة في وزارة الصحة .  -ب 
أن يكون حـائزاً علـى شـهادة التفـوق الرياضـي فـي الموسـم الـذي يسـبق تـاريخ االلتحـاق   -ج 

  بالجامعة أو أن يكون حائزاً عليها في بطولة أو دورة رياضية خالل مرحلة دراسته الثانوية
  

  )           ١١المادة (
في حال تساوي طالبان او اكثر فـي مجموع عالمـات االسس الفنية  تتبع اسس المفاضلة حسب 

   -الترتيب التالي  :
  يفضل الطالب الحاصل على معدل اعلى في شهادة الدراسة الثانوية العامة .   -أ 
  لجنة .يفضل الطالب االكثر لياقة من الناحية الرياضية بناء على تنسيب ال -ب 

  
  

  )           ١٢المادة (
  ٠ترفع اللجنــة توصياتها بقبول الطلبــة المتفوقين رياضياً إلى الرئيس 



 ٢٠

  
  )          ١٣المادة (

يحيل الرئيس توصيات اللجنــة الى مجلس العمداء التخاذ القرار المناسب ، ويتم توزيـع الطلبـة 
  فقاً لألسس التي يرتأيها مجلس العمداء .المقبولين على التخصصات المتوافرة في الجامعة و

  
  )          ١٤المادة (

يتعهد الطالب المقبول على أساس هذه التعليمـات خطيـاً بممارســـة النشــاط الرياضـي وتمثيـل  
ـــج التــي تعـــدها عمـــادة شــــؤون الطلبــة فــي  الجامعــة داخــل المملكــة وخارجهــا وفــق البرامـ

زام يحــق للجهـــات المختصـــة فــي الجامعــــة اتخــاذ اإلجــراءات الجامعــــة، واذا أخــّل بهــذا اإللتــ
  ٠التأديبية المناسبة بحقه بما في ذلك الفصل من الجامعة

  
  )         ١٥المادة (

يعفى الطالـب المقبـول وفـق هـذه التعليمـات مـن رسـوم السـاعات  الدراسـية المعتمـدة وفقـاً   -أ   
  -للتفصيل التالي :

% ) اذا كان العباً في احد المنتخبات الوطنية (منتخب شـباب ،   ١٠٠% الى    ٥٠  من (  -١    
  منتخب اولمبي ، منتخب وطني ) العاب فردية او جماعية .

) اذا كان العباً في ناٍد من انديـة الدرجـة  الممتـازة او االولـى   %  ٥٠% الى    ٢٥  من (  -٢    
 حسب تصنيفه من االتحاد المعني (العاب فردية او جماعية ).

العـاب فرديـة او  ) اذا كان العباً في احد منتخبـات المـدارس (  %  ٥٠% الى    ٢٠من (    -٣    
 جماعية ) .  

ترفع نسبة استفادة الطالب من الرسوم تـدريجياً مـن الحـد االدنـى الـى الحـد االعلـى حسـب   -ب   
 االنجازات الرياضية التي يقدمها الطالب خالل دراسته في كل فصـل علـى حـده ، بنـاء علـى

  تنسيب من عميد شؤون الطلبة وموافقة الرئيس .
يعاد النظر في االعفاءات فصليا في ضوء تقييم الطالب مـن عميـد شـؤون الطلبـة وموافقـة   -ج 

  الرئيس .   
  

  )         ١٦المادة (
يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص فـي هـذه التعليمـات أو أيـة إشـكاالت قـد 

  قها .               تنشأ عن تطبي
  

  )         ١٧المادة (
الــرئيس وعميــد شــؤون الطلبــة ومــدير القبــول والتســجيل مســؤولون عــن  تنفيــذ أحكــام هــذه   

  ٠التعليمات
  

  )            ١٨المادة (
تلغي هذه التعليمات تعليمات قبول الطلبة المتفوقين رياضيا النافذة في الجامعة قبل صـدور هـذه 

  اية قرارات صادرة بمقتضاها تخالف هذه التعليمات . التعليمات او
  
  
  
  

  تعليمات قبول الطلبة المتفوقين فنياً في جامعة الحسين بن طالل
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) من قانون ١٢) من الفقرة (أ) من المادة (١٢صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى البند (
  ٢٠٠١) لسنة  ٤٢الجامعات األردنية الرسمية رقم (

  
  

  )        ١المادة (
تسمى هذه التعليمات(تعليمات قبول الطلبة المتفوقين فنياً في جامعة الحسين بن طالل) ويعمـل  

  ٠م٢٠٠٠/٢٠٠١بها ابتداًء من الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  
  

  )         ٢المادة (
معي تهدف هذه التعليمات إلى رفع مستوى النشاط الفني في الجامعة وإتاحة فـرص التعليم الجا 

  ٠للمتفوقين فنياً 
  

  )          ٣المادة (
ت  يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعـاني المخصصـة لهـا أدنـاه إالّ إذا دلـّ

  القرينة على غير ذلك:
  ٠الجامعـــــة :  جامعة الحسين بن طالل    
  ٠الرئيـــــس :  رئيـس الجامعــــة    
  نة التي يشّكلها الرئيس سنوياً لغايات تطبيق هذه التعليمات. اللجنـــــة   :  اللج    
  ٠الطالـــــب  :  الطالب أو الطالبة في الجامعة    
  

  )          ٤المادة (
يحدد الرئيس قبل بداية كل عام جامعـي عدداً معيناً من المقاعد الدراسـية فـي الجامعــة للطلبـة  

ختلفة في كليـات الجامعــة ، ويحــدد بموجبهـا أنـواع المتفوقين فنياً توزع على التخصصات الم
  ٠المهارات الفنية المطلوبة في ذلك العام الجامعي 

  
  )        ٥المادة (

تطبق هذه التعليمات علـى الطلبـة األردنيـين الحاصـلين علـى شـهادة الدراسـة الثانويـة العامـة  
 الجامعـات االردنيـة الرسـمية  األردنية بكافة فروعها شريطة انطباق أسس القبول المقـررة فـي

  عليهم .
  

  )            ٦المادة (
تعطى األولوية للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة في  العام الدراســي نفسه  

  ٠ ٪٦٥شريطة أالّ يقل معدل أي منهم عن 
  

  )            ٧المادة (
  الفنية في إحدى المجاالت اآلتـية:  يعد الطالب متفوقاً فنياً إذا كان يمتلك المهارة 
الموسيقى ( العزف على االالت الموسيقية و االيقاعية والغناء ) ، أداء الرقصـات الفلكلوريـة ،  

  ٠التمثيـل، النـحت، الخـط العربي ، التصـوير الفوتوغرافي ، الفنون التشكيلية
  

  )            ٨المادة (
ي تضــعها اللجنــة المشكلـــة لهــذه الغايــــة لتطبيــق هــذه تعتمــد الجامعــــة األســس والمعــايير التــ

  ٠التعليمات
  )          ٩المادة (
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باإلضافة إلى قرار اللجنة يشـترط على الطالب الراغب  في الدراسـة  في الجامعة علـى أسـاس  
  التفوق الفني تقديم إحدى الشهادتين اآلتيتين فضالً عن شهادة حسن الســيرة والسلوك :

دة صـادرة عـن المدرســـة التـي درس فيهـا الطالـب المرحلـة الثانــوية  مصــدقة مـن شها  -أ   
الجهــات المختصــة فــي وزارة التربيــة والتعلــيم تـــحدد المجـــاالت واألنشـــطة التــي كانـــت  

  ٠مشاركته بها متميزة
ع شهادة من المركز أو النادي الفني الذي ينتسب إليه الطالــب مصــدقة مـن  الجهــة التـاب  -ب  

  ٠لها المركز أو النادي
  

  )           ١٠المادة (
تقدم طلبات اإللتحاق بالجامعة على أساس التفوق الفـني إلى عميد شــؤون الطلبة في الجامعـة  

  ٠) من هذه التعليمات٩مرفقة بالشهادات المبينة في المادة (
  

  )          ١١المادة (
مين للقبول وفق هذه التعليمـات ، وتحـدد اللجنـة تشرف اللجنة على المفاضلة بين الطلبة المتقد

  االسس الفنية التي يجب اتباعها لتطبيق احكام هذه التعليمات .
  

  )           ١٢المادة (
يتعهد الطالب المقبول علـى أسـاس هـذه التعليمـات خطيـاً بممارســـة األنشــطة الفنيــة وتمثيـل 

عـذر، إالّ إذا كـان قاهــراً  وفـق البـرامج التـي الجامعـة داخل المملـكة وخارجـها دون تأخـر أو  
تعـدها عمادة شؤون الطلبـة في الجامعــة، واذا أخّل بهذا اإللتزام  يحق للجهـات المختصـة فـي 

  ٠الجامعة اتخاذ اإلجراءات التأديبية المناسبـة بحقـه بما في ذلك الفصل من الجامعة
  

  )         ١٣المادة (
  ٠قبول الطلبة المتفوقين فنياً إلى الرئيسترفع اللجنة توصياتها  ب 

  
  )      ١٤المادة (

يحيل الرئيس توصيات اللجنة الى مجلس العمداء إلقرارها رسمياً ، ويـتم توزيـع الطلبــة علـى  
  التخصصات المتوافرة في الجامعة وفقاً لألسس التي يرتأيها مجلس العمداء  .

  
  )         ١٥المادة (

اية حاالت لم يرد عليها نص أو أية إشكاالت قد تنــشأ عـن تطبيـق هـذه   يبت مجلس العمداء في
  التعليمات . 

  
  )        ١٦المادة (

تتولى دائرة القبول والتسجيل تسجيل الطلبة المقبولين حسـب األصــول وفــق أنظمـة الجامعـة  
  ٠وتعليماتها

  
  )       ١٧المادة (

ســجيل مســؤولون عــن  تنفيــذ احكــام هــذه الــرئيس وعمـــيد شــؤون الطلبــة ومــدير القبــول والت
  ٠التعليمات
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  تعليمات اتحاد طلبة جامعة الحسين بن طالل
  ) من قانون الجامعات األردنية الرسمية  ٢٧صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (

  . ٢٠٠١) لسنة  ٤٢رقم (
  
  
  
  

  )          ١المادة (
ــة ال ــة جامعـــ ــاد طلبـــ ــات اتحـــ ــذه التعليمـــــات (تعليمـــ ــن طـــــالل) تســـــمى هـــ ــين بـــ   حســـ

  م .  ١٣/١٠/٢٠٠٣ويعمل بها ابتداًء من 
  )            ٢المادة (

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني  المبينة لها  أدناه ما لـم 
  تدل القرينة على غير ذلك: 

  الجــامعـــة  :  جامعــة الحسين بن طالل .  
  رئيــس الجامعـــــة.الرئيــــــس :     
  :  عميد شؤون الطلبة في الجامعة. العميــــــد    
  االتحـــــاد :  اتحاد طلبة الجامعة المشكل وفق أحكام هذه التعليمات .    
  الهيئة العامـة  : الطلبة المسجلون في الجامعة لنيل درجة علمية أوشهادة.    
الهيئة العامة لتمثـيلهم لكـل دورة وفـق أحكـام هـذه مجلـس االتحاد : األعضاء المنتخبون من    

  التعليمات. 
الهيئــة اإلداريــــة : الهيئــة المنــوط بهــا إدارة شـــؤون االتحــاد والمّشكلـــة وفــق  أحكــام هــذه    

  التعليمات.
مـركز االقتراع  : مكان االنتخاب المحـددة فيـه أسـماء النـاخبين بمقتضـى  كشـوفات معتمـدة    

  ابات وفق أحكام هذه التعليمات . وتجرى فيه االنتخ
  

  )         ٣المادة (
ة اتحـاد يســمى ــــرى ذات االختصاص يشكَّـل في الجامعـــــباإلضافة إلى الهيئات الطالبية األخ 

  ( اتحاد طلبة جامعة الحسين بن طالل) يمثـل طلبتها ويكون مقره في الحرم الجامعي .
  

  أهداف االتحاد
  

        ) ٤المادة (
  -هدف االتحــاد إلى تحقيق الغــايات التالية :ي 

والمحافظة على مكتسباتهم وتبني قضاياهم  الطالبية والعمل على   ،تمثيل طلبة الجامعة  -أ       
  حلها مع الجهات ذات العالقة في الجامعة.

اضـية المشاركة في دعم مسيرة طلبة الجامعة األكاديمية والثقافية واالجتماعيـة  والري  -ب      
  والنهوض بها ورفع كفاءتها. 

التعاون مع إدارة الجامعة في تقديم العون والمساعدة لطلبة الجامعة المحتاجين ضمن   -ج       
  البرامج المخّصصة لهذه الغاية .

تعميق الممارسة الديمقراطية في االتحاد وإفساح المجال لضمان أوسع مشاركة طالبية   -د       
  في نشاطاته.
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الوطنية ، ونبذ مظاهر الغلو  مفهوم المواطنة الصالحة وتعميق الهوية  خيسالسعي لتر  -ه         
ــارة بالنســيج  ــة والض ــدة الوطني ــيئة للوح ــات المس ــتقطاب والنزع ــرف واالس والتط

  االجتماعي والتحلي بروح المسؤولية الوطنية.
برامجه بما ينسجم والتشـريعات تبني مفهوم " األردن أوالً " شعاراً هادياً لـه وناظماً ل  -و       

  النافذة في الجامعة .
إرســاء تقاليــد الحــوار الــديمقراطي فيمــا بــين الطلبــة أنفســهم ومــا بــين الطلبــة وإدارة  -ز       

الجامعة وكافة الهيئات الطالبية األخرى في الجـامعة وتبـادل الـرأي والمشــورة ممـا 
  ياً وسلوكياً .يؤدي إلى االرتقاء بمستوى طلبة الجامعة أكاديم

المشاركة في النشاطات الطالبية التي تقام داخل المملكة وخارجها  وفــق أحكـام هــذه   -ح       
 التعليمات والتشريعات النافذة في الجامعة .

وفـق أحكـام التشـريعات والقضـايا اإلنسـانية مناصرة قضايا األمة العربية واإلسـالمية    -ط       
  بما يحقق أهداف االتحــاد.المعمول بها في الجامعة و

  
  

  انتخاب مجلس االتحاد وأجهزته وواجباته 
  

  )         ٥المادة (
  يحق لعضو الهيئة العامة الترشيح واالنتخاب والمشاركة في كافة  فعاليات االتحاد . -أ 
  -يترتب على عضو الهيئة العامة في االتحاد االلتزام بالواجبات التاليـــة : -ب 

  د بقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها النافذة .التقي -١    
  التقيد بتعليمات االتحاد وقراراته النافذة . -٢    
  العمل على تحقيق أهداف االتحاد . -٣    
  

  )          ٦المادة (
  -يمارس االتحاد اختصاصاته ويعمل على تحقيق أهدافه من خالل األجهزة التاليــة : 

  س االتحـــاد.مجلـ -أ    
 الهيئـة اإلداريـــة. -ب    

  اللجان الفرعية لالتحاد. -ج     
  لجـان النشـــاطات. -د     
  

  )         ٧المادة (
) من هذه التعليمات يتكون مجلس االتحاد من  مجموعة منتخبة ٩مع مراعــاة أحكام المادة ( -أ 

ى أن يكون لكـل تخصـص عضـٌو من الهيئة العامة في كل تخصص من تخصصات الجامعة عل
  واحد. 

 تكون مدة مجلس االتحاد سنة واحدة بدءاً من تاريــخ إعـــالن نتائج االنتخابات. -ب 
  

  )          ٨المادة (
  -يشـترط في عضو الهيئة العامة الذي يرشح نفسه لعضوية مجلس االتحاد ما يلي: -أ 

  .  ٪٦٥أن ال يقل معدله التراكمي عن  -١    
أن يكون مسجال في الجامعة في الفصل الذي يترشح فيه لعدد مـن السـاعات المعتمـدة ال   -٢    

  يقل عن الحد األدنى للنصاب الدراسي وفق التعليمات المختصة .
أن يكون قد مضى على التحاقه بالجامعة فصـٌل دراسـٌي واحـٌد علـى األقـل أن يبقـى علـى   -٣    

  ألقل باستثناء الفصل الصيفي .تخرجه من الجامعة فصالن دراسيان على ا
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أن ال يكـون قد أوقـعت عليه أية عقـوبة مـن العــقوبات التأديبيـة المنصـوص عليهـا فـي   -٤    
نظام تأديب الطلبة في الجامعة  أو مـن العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة (أ) مــن 

  ) من هذه التعليمات  باستثناء عقوبة التنبيه.٢٨المـادة (
يشترط في رئيس مجلس االتحاد ونائبه مـا اة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة  مع مراع  -ب

  -يلي :
 أن يكون أردني الجنسية. -١     
أن يكون مسجالً لنيل الدرجـة الجامعيـة األولـى (البكـالوريوس) فـي البرنـامج الدراسـي   -٢     

  العادي  .   
  

         )  ٩المادة (
  -اد على النحو التالي:تجرى انتخابات مجلس االتح 

  -يعد كل تخصص في الجامعة دائرة انتخابيــة واحدة مستقلــة باستثناء  : -أ     
  الدراسـات العليا . -          
 البرنامج الموازي . -          
 الطلبـة الوافدين . -          
  فيعد كل منها دائرة انتخابية مستقلة .           

فـي الجامعـة ممـثلهم فـي مجلـس دائـرة انتخابيـة  اء الهيئـة العامـة فـي كـل  ينتخب أعض  -ب    
  مباشـراً، بحيث يكون لكل طالب من الناخبين صوت واحد فقط.سرياً االتحاد انتخاباً  

تُجرى االنتخابات لعضوية مجلس االتحاد في يوم واحد فقط بحيـث يكـون االنتخـاب مـن   -ج     
 عة الخامسة مساًء.الساعة التاسعة صباحاً وحتى السا

 يشترط العتماد انتخابات أعضاء مجلس االتحاد مشاركة األغلبية المطلقة فـي االنتخـاب   -د      
في الجامعة،  وفـي حـال عـدم   دائرة انتخابية  من مجموع أعضاء الهيئة العامة في كل  

ين اكتمال النصاب في دائرة انتخابيـة مـا تمـدد عمليـة االنتخـاب لمـدة سـاعتين متتـاليت
  وتكون االنتخابات بعد ذلك قانونية مهما بلغت نسبة الطلبة الناخبين.  

إذا تساوى عدد أصوات المرشحين الحاصلين علـى مقعـد مـن المقاعـد المخصصـة ألي   -ه       
فــي الجامعــة فــي مجلــس االتحــاد يــتم توزيــع مــدة العضــوية فيــه بــين دائــرة انتخابيــة 

  إلى اآلخر. الم يتنازل أحدهمالمرشحين بالتساوي بطريقة القرعة ما 
  

          )١٠المادة (
شـهر آذار من كل عـام  تُجرى عملية انتخاب أعضاء مجلس االتحـاد في األسبــوع األخير من  -أ

  وفق إجراءات تعلنها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.  
درها الرئيس، يق في حال تعذر إجراء االنتخابات في وقتها المحدد نتيجة ظروف  اضطرارية  -ب

علـى أن ال يزيـد علـى فصـل   يستمر مجلس االتحاد في أداء مهامه حتى زوال تلك الظروف
  دراسي واحد. 

  
  )         ١١المادة (

يحق لعضو الهيئة العامة اإلدالء بصوته في دائرته االنتخابية فقط لمرة واحدة  في االنتخـاب   -أ
  الواحد ، وال يجوز التوكيل في االنتخابات. 

إذا ثبت للجنة العليا لإلنتخابات حدوث تالعب من أي عضو من  أعضـاء الهيئـة العامـة فـي   -ب
  عملية االنتخاب ، يلغى ترشيحه وصوته ، كما يحرم من الترشيح في الدورة التي تليها .  
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  )         ١٢المادة (
لترشيح بقرار من العميد يتم فتح باب ا) من هذه التعليمات ١٠مع مراعاة ما ورد في المادة (  -أ   

في األسبوع الثاني من شهر آذار ولمـدة أربعـة أيـام دراســية وتقـدم طلبـات الترشـــيح ممـن 
) ٨تتوافر فيهم شــروط الترشيح لعضوية مجلس االتحاد الـواردة في الفقرة (أ) من المـــادة (

  من هذه التعليمات في األمــاكن والمواعيد المحددة . 
أسماء المرشحين خالل ثالثة أيام دراسية من تاريخ انتهاء فترة الترشيح ممـن يعلن العميد    -ب

  انطبقت عليهم شروط الترشيح للعضوية . 
  تبدأ الدعاية االنتخابية في األسبوع الثالث من شهر آذار بعد إعالن أسماء المرشحين .  -ج
المصـروفة لالتحـاد قبـل يتم إخالء مقر االتحاد وتسليمه لعمـادة شـؤون الطلبـة مـع العهـدة    -د 

  أسبوعين من موعد إجراء االنتخابات للدورة التالية . 
  

  )        ١٣المادة (
يحق للطالب المرشح النتخابات مجلس االتحاد ان يقدم انسـحابا خطيـا للجنـة العليـا لالنتخابـات 

  قبل موعد االنتخابات بثالثة أيام دراسية على األقل .  
  

  )         ١٤المادة (
  اط عملية االنتخابات بلجنة عليا يشكلها الرئيس  برئاسة العميد وعضوية كل من:   تن
 أربعة أعضاء من الهيئــة التدريسية والعاملين في  عمادة شؤون الطلبة.  -أ 
ـــة ينســبهما العميــد إلــى الــرئيس علــى أن ال يكونــا مرشــحين  -ب  طــالبين ممثلــين عــن الطلبـ

  الدورة .النتخابات مجلس االتحاد لهذه 
تتخذ اللجنـــة العليـا لالنتخابـات قراراتهـا باألغلبيـــة ، وفـي حـال تسـاوي األصـوات يكـون   -ج

  صوت رئيس اللجنة مرجحاً .   
  

  )         ١٥المادة (
    -تتولى لجنة االنتخابات العليا المهام والمسؤوليات التالية:

وتتكـون مـن عـدد مـن أعضـاء هيئـة   تشكيل لجان فرعية لالنتخابات في كل دائـرة انتخابيـة  -أ 
التـدريس ينســبهم العميــد المخـتص مــن الــدائرة االنتخابيـة نفســها واثنــين مـن العــاملين فــي 

  ويكون أحد أعضاء هيئة التدريس مقرراً لها.   الجامعة
 تحديد مراكز االقتراع والفرز لكل دائرة انتخابية وتجهيز مستلزمات العملية االنتخابية . -ب 
القواعــد واإلرشــــادات العامــة التــي تحــدد عمليــات الدعايــة  االنتخابيــة واالقتــراع وضــع  -ج  

  والفرز.
النظر في الطعون المقدمة للجنة من قبـل المرشـحين والبـت فيهـا خـالل أسـبوع مـن تـاريخ   -د 

 تقديم الطعن.
انوني تمديــد مــدة االنتخابــات فــي الــدوائر االنتخابيــة التــي لــم يكتمــل فيهــا النصــاب القــ -ه    

 لالنتخابات  
  البت في األمور الطارئة التي لم يرد فيها نص والمتعلقة بالعملية االنتخابية.  -و    
  

  )           ١٦المادة (
) مـن هـذه التعليمـات المهــام ١٥تتولى اللجنة الفرعيـة لالنتخابـات المشــار إليهـا فـي المـادة (

  -والمسؤوليات التالية:
ي المرشحين األصليين واالحتياط لكل مركز اقتراع وفرز في كـل دائـرة اعتماد أسماء مندوب  -أ  

  انتخابية .
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القيام بختم أوراق االنتخاب بالخاتم المعتمد من عمادة شؤون الطلبة وتوقيع مقرر اللجنـة   -ب  
 عليها.

تحرير محضري االنتخاب والفرز وتوقيعهما من سائر أعضاء اللجنة والطلبـة المرشـحين   -ج  
  ينوب عنهم .أو من 

البت في االشكاالت التي تعرقل سير عملية االنتخاب والفرز في ذلك المركـز ويـتم حـل ذلـك   -د  
  اإلشكال بقرار من اللجنة الفرعية،  وإذا تعذر ذلك يحال األمر للجنة العليا للبت فيه . 

  
  

  )           ١٧المادة (
وغير موقعة من مقررها   المعتمدخاتم  الـة بتعد أوراق االنتخـاب باطلـة إذا كانت غير مختوم  -أ 

 .  
إذا حصلت زيادة أو نقصان في عدد أوراق االنتخاب داخل أحد صـناديق االنتخـاب وبنسـبة   -ب 

من عدد الناخبين يعـد االنتخـاب الغيـاً فـي هـذا المركـز وتعـاد انتخاباتـه فـي   ٪٥تزيد على  
  على أسبوع من تاريخ االنتخابات .  موعد تحدده اللجنة العليا لالنتخابات على أن ال يزيد

  
  )           ١٨المادة (

يعقد مجلس االتحاد جلسـته األولى بدعوة من الرئيس خـالل مــدة ال تتجـاوز أسـبوعين مـن   -أ 
تاريخ انتخابه ويكون أكبر أعضائه الحاضرين سناً رئيساً للجلسة، ويتم خاللها انتخاب رئيس 

وأمين الصندوق وباقي أعضاء الهيئـة اإلداريـة باالنتخـاب   مجلس االتحاد ونائبه وأمين سره
  السري المباشر .

يجتمع مجلس االتحاد اجتماعاً عادياً ثالث مرات كل فصل لمناقشة  الموضـوعات المدرجـة   -ب 
  على جدول األعمال . 

  -يجوز للمجلس عقد اجتماع استثنائي في الحاالت التاليـة : -ج
 ة مع بيان األسباب.بدعوة من الهيئة اإلداري -١

بطلب خطي مقدم من ثلث أعضاء مجلس االتحاد على األقل موضـحاً فيـه أسـباب الطلـب،   -٢   
وفي هذه الحالة يجب على الهيئة اإلدارية دعوة مجلس االتحاد لالنعقـاد خـالل أسـبوع مـن 

 تاريخ تقديم الطلب، وال يجوز مناقشة غير القضايا المدرجة على جدول األعمال. 
تعلن الهيئة اإلدارية عن موعد جلسات مجلس االتحاد ومكانهـا قبـل ثالثـة أيـام دراسـية مـن   -د

  موعدها على األقل ، ويتم توزيع  جدول األعمال من قبل أمين سر الهيئة اإلدارية .
تـُعقد جلسات مجلس االتحـاد برئاسـة رئـيس مجلـس االتحـاد، وعنـد غيابـه تعقـد الجلسـات   -ه  

ال غياب األخير يرأس الجلسة أكبر أعضاء الهيئة اإلدارية الحاضـرين برئاسة نائبه وفي ح
  سناً.

تعّد جلسات مجلـس االتحاد قانونية بحضور ثلثي أعضائه، وفي حـال عــدم اكتمـال النصـاب   -و
يحدد رئيس الجلسة موعد الجلسة القادم ومكانها، خالل مدة ال تتجاوز أسـبوعاً واحـداً مـن 

ذه الحالة تعد الجلسة القادمة قانونية إذا بلـغ عــدد الحضــور مـا تاريخ تلك الجلسة، وفي ه
  نسبته نصف أعضـاء مجلس االتـحاد على األقل. 

يتخذ مجلس االتحـاد قراراته باألغلبية المطلقة باستثناء الحاالت التالية فتكون بأغلبية ثلثـي   -ز
  -أعضائه :

  .  التنسيب إلى الرئيس بتعديل تعليمات االتحاد -١     
 حجب الثقة عن الهيئة اإلدارية أو أحد أعضائها . -٢     
) من هذه التعليمـات بحـق أي ٢٨إصدار أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (  -٣     

  عضو من أعضاء مجلس االتحاد  ان كان هناك مبرر لذلك .  
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        )١٩المادة (
  -ة :يمارس مجلس االتحاد المهام والصالحيات التاليـ 

 رسم السياسة العامة لالتحاد. -أ    
اتخاذ القـرارات والتوصـيات الالزمـة بمـا ينسـجم وقـانون الجامعـة وأنظمتهـا وتعليماتهـا   -ب       

  النافذة وتعليمات االتحاد وأهدافه. 
 مناقشة التقريرين المالي واإلداري المقدمين من الهيئة اإلدارية  وإقرارهما.  -ج  
  عمل الهيئة اإلدارية وإقرارها . مناقشة خطة -د  
  مراقبة أداء الهيئة اإلدارية واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفق أحكام هذه التعليمات. -ه  
فصــل عضــو الهيئــة اإلداريــة أو عضــو مجلــس االتحــاد مــن أي منهمــا إذا ارتكــب عمــالً  -و   

اء المختص، أو محظوراً أو مخالفة يخالن بالشرف والسمعة، وأدين بأي منهما من القض
  الجهات المختصة في الجامعة.

  التنسيب إلى الرئيس بتعديل تعليمات االتحاد. -ز    
مناقشة مشروع ميزانية االتحاد المقدم مـن الهيئـة اإلداريـة وإقـراره ورفعـه إلـى العميـد   -ح   

 للمصادقة عليه.
زالـت أسـباب فقـدان النظر في إعادة العضو الذي فقـد عضـويته فـي مجلـس االتحـاد إذا     -و   

  العضوية وذلك بقرار من مجلس االتحاد.
  التنسيب إلى الرئيس عن طريق العميد بشعار االتحاد أو أي تعديالت عليه. -ي    
  

  )         ٢٠المادة (
هيئة تسمى (الهيئة اإلدارية) برئاســة رئـيس مجلـس مجلس االتحاد من بين أعضائه  يّشكل    -أ 

  -االتحاد وعضوية كّلٍ من :
  نائباً لرئيس الهيئة اإلدارية.                نائب رئيـــس مجلس االتحاد      -        

  أمينــاً للســــــر.            أمين ســـــر مجلس االتحاد           -        
  أمينــاً للصنــــدوق.           أمين صندوق مجلس االتحـــاد         -        
  أعضاء من أعضاء مجلس االتحاد. ثالثة -        

تجتمع الهيئة اإلدارية مرة كل أسبوعين أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعهـا األول   -ب
بعد أسبوع واحد من تاريخ تشـكيلها، وتعقـد اجتماعاتهـا برئاسـة رئيسـها أو نائبـه وحضـور 

ارية بموعـد االجتمـاع وجـدول ثالثٍة على األقل من أعضائها، على أن ُيبلَّغ أعضاء الهيئة اإلد
  األعمال خطياً قبل ثالثة أيام على األقل من موعده .

تتخـذ الهيئة اإلدارية قراراتها باألغلبية المطلقة، وفي حال تسـاوي األصوات يرجح الجانـب   -ج
  .  الذي صوت معه رئيس االجتماع

، وتكون نافـذة إال إذا رأى  عميـدتبلغ الهيئـة اإلدارية قراراتها وقـرارات مجلس االتحاد إلى ال  -د
العميد غير ذلك ، وفي هذه الحالة يرفع العميد القرار إلى الرئيس للبـت فيـه خـالل أسـبوعين 

  مـن تاريخ رفعه .
  

  )        ٢١المادة (
في حال فقدان أي من أعضاء الهيئة اإلدارية عضويته فيها تدعو الهيئة اإلدارية مجلس االتحاد 

  ه خالل أسبوعين من تاريخ فقدان العضوية .النتخاب بديل عن
        )٢٢المادة (

   -تمارس الهيئة اإلدارية المهام والصالحيات التالــية:
تنفيذ قرارات مجلس االتحاد والسياسة العامة لـه واتخاذ القرارات الالزمة للقيام بالفعاليـات   -أ  

  والنشاطات التي تحقق أهداف االتحـــاد. 
 وع موازنة االتحاد ورفعه لمجلس االتحاد الستكمال إجراءات إقراره.إعداد مشـر -ب 
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  اإلشـراف على عمل اللجان المنبثقة عن مجلس االتحـاد ومراقبة أدائها. -ج 
إعداد خطة فصلية تترجم أهداف االتحاد على شكل برامج، وعرضـها علـى مجلـس االتحـاد   -د  

للمصادقة عليها، خالل أسبـوعين من تقديمها   لمناقشتها وإقرارها والتنسيب بها إلى العميد
  له .

دراسة قضايا طلبة الجامعة، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعــة،   -ه   
  فيما لم يرد عليه نص في األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة .

لهذه التعليمات إلقرارها وفق أحكـام   التنسيب لمجلس االتحاد بالتعديـالت التي تراها مناسبة  -و 
  هذه التعليمات .

إعداد التقريرين المالي واإلداري السـنويين عن أعمال االتحــاد، ورفعهمـا  إلـى مجلـس   -ز     
  االتحاد.

تشـــكيل لجـــان النشـــاطات الدائمـــة والمؤقتـــة مـــن أعضـــاء مجلـــس االتحـــاد، وتحديـــد  -ح    
  اختصاصاتها.

  
  )         ٢٣المادة (

  -يـناط بأصحاب المـناصب المبينة أدنـاه المهام والصالحيات التـاليـة  : 
   -رئيس مجلس االتحـــاد : -أ    
  رئاسة اجتماعات مجلس االتحاد والهيئة اإلدارية . -١      

  التوقيع على قرارات مجلس االتحاد والهيئة اإلدارية ومراسالتهما الرسمية . -٢     
امر الصرف في جميع النفقات بعد إقرارها من الهيئة اإلدارية ومصـادقة التوقيع على أو  -٣     

 العميد عليها .
  تمثيل االتحاد أمام الجهات الطالبية والرسمية . -٤     
 الدعوة الجتماعات مجلس االتحاد والهيئة اإلدارية . -٥     
 دعت الحاجة لذلك . دعوة اللجان المشكلة وفق أحكام هذه التعليمات لالجتماع كلما -٦     

 -نائب رئيس مجلس االتحاد : -ب    
  القيام بمهام رئيس مجلس االتحاد أثناء غيابه . -١     
 القيام بالمهام التي يكلفه بها رئيس مجلس االتحاد خطياً . -٢      

  -أمين الســــر : -ج  
جتمـاع، وإعـداد جـدول توجيه الدعوة إلى أعضاء مجلـس االتحـاد والهيئـة اإلداريـة لال  -١      

أعمالهما، وتـدوين محاضـر االجتماعـات وتوقيعهـا ورفعهـا إلـى رئـيس الهيئـة اإلداريـة  
  لتزويد العميد بها. 

  متابعة تنفيذ قرارات الهيئة اإلدارية . -٢      
  استالم المراسالت التي ترد باسم االتحاد وحفظ كافة وثائقه . -٣      
 رى يكلفه بها رئيس مجلس االتحاد .القيام بأية مهام أخ -٤     

  -أمين الصنــدوق : -د 
صرف النفقات وفق قرارات الهيئة اإلدارية المصادق عليها من العميد بعد توقيعها مـن   -١      

  رئيس مجلس االتحاد وأمين الصندوق مجتمعين .
  ب االتحاد          قبض اإليرادات بموجب إيصاالت مختومة بختم اإلتحاد وإيداعها في حسا -٢      
  تقديم كشف حساب شهري بالنفقات والواردات إلى الهيئـة اإلدارية . -٣      
 إعداد التقارير المالية المقدمـة لمجلس االتحـاد والهيئـة اإلداريـة. -٤      
 االحتفاظ بالدفاتر والمستندات المالية الخاصة باالتحاد في مقره . -٥      
من اإليصاالت وسندات القـبض وكشـوف الحسـابات الشـهرية   -شهرياً   –خة  إرسال نس  -٦      

كّل مـن مـدير إلى رئيس مجلس االتحاد الذي يقوم بدوره بمخاطبة العميد إلرسالها إلى  
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مدير جهاز الرقابة الداخلية في الجامعة لتدقيقها حسب األنظمة دائرة الشؤون المالية و
  والتعليمات المختصة. 

اللوازم والمواد المكتبية الالزمة لتجهيز مقر االتحـاد مـن عمـادة شـؤون الطلبـة   استالم  -٧     
 ويكون مسؤوالً عنها.

  
  )         ٢٤المادة (

في كل كلية من كليـات الجامعة تســمى (اللجنـة الفرعيـة لالتحـاد) مجلس االتحاد لجنة  يُشَّكل    -أ
خـبين لعضوية مجلـس االتحاد، وتنتخب مكونة من أعضـاء الهيئة العامـة في تلك الكليـة المنت

  كل لجنة مقرراً لها .
يعد أي اجتمـاع من اجتماعـات اللجـان الفرعية قانونياً بحضـور  أغلبية أعضائها ، وإذا لـم   -ب

يكتمـل النصاب يُؤجل االجتماع لمـوعد آخر، على أن ال يتجـاوز أسبوعـاً واحداً، وفي هــذه 
  نياً مهما بلغ عدد الحضور .الحالة يكـون االجتماع قانو

  تتخذ أي لجنة من اللجان الفرعية قراراتها بأغلبية أعضائها الحضور . -ج
  

  )         ٢٥المادة (
  -تمارس اللجان الفرعية المهام والصالحيات التاليـة: 

يئـة إعداد التقارير المالية واإلدارية ودراستها على مستوى الكلية المعنية، ورفعها إلى اله  -أ   
  اإلدارية.

اإلشراف علـى قـرارات مجلـس االتحـاد والهيئـة اإلداريـة وتنفيـذها علـى مسـتوى الكليـة   -ب  
 المعنية، ورفع توصياتها إلى الهيئة اإلدارية .

  اإلشراف على نشاطات االتحـاد في الكلية المعنية، وتشكيل اللجان الـالزمة ِلتفعيلها.  -ج    
الكليــة المعنيــة والتوصــية بــالحلول المناســبة لهــا إلــى الهيئــة دراســة قضــايا الطلبــة فــي  -د    

 اإلدارية.
  

  )          ٢٦المادة (
تقدم كل لجنة فرعية إلى الهيئة اإلدارية تقريراً شـهرياً يتضـمن نشـاطاتها ونفقاتهـا وإيراداتهـا 

ب بهـا وخطة عمل الشهر التالي، كما تعرض قراراتها على الهيئة اإلداريـة لمناقشـتها والتنسـي
  للعميد للمصادقة عليها  قبل تنفيذها.

  
  سقوط العضوية 

  
  )         ٢٧المادة (

تسـقط عضـوية أي عضو من أعضاء مجلـس االتحــاد وبالتـالي مـن أي مـن الهيئـات واللجـان  
  -التابعة له في أي من الحاالت التالية:

  اإلساءة إلى سمعته. ارتكابه عمالً محظوراً أو مخالفة ألهداف االتحاد وغاياته أو  -أ  
ارتكابه أية مخالفة تأديبية يترتب عليها إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليهـا   -ب 

  في نظام تأديب الطلبة في الجامعة باستثناء عقوبة التنبيه.
 إدانته بارتكاب أي جناية أو جنحة من القضاء المختص. -ج 
) مـن ٨صوص عليها فـي الفقـرة (أ)  مـن المـادة (فقدانه أي شرط من شروط العضوية المن  -د 

  هذه التعليمات باستثناء شرط المعدل التراكمي .
 االنتقال من كلية إلى أخرى في الجامعة أثناء فترة عضويته . -ه 
 االستقالــة الخطيــة. -و 
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ت التغيب عن جلسات مجلس االتحاد، أو الهيئة اإلدارية لثالث مرات متتاليـة أو خمـس مـرا  -ز 
  متفرقة دون عذر يقبله مجلس االتحاد أو الهيئة اإلدارية حسب مقتضى الحال .

 الوفــــاة. -ح
  

  )           ٢٨المادة (
مع مراعاة ما ورد في نظام تأديب الطلبة في الجامعة  يحق لمجلس االتحاد، فـي حالـة ثبـوت   -أ

إلـى سـمعة الجامعـة أو مخالفة عضو مجلس االتحـاد لهـذه التعليمـات، أو ارتكابـه مـا يسـيئ  
  -إلحاق الضرر بأي منهما إيقاع إحدى العقوبات التالية:

 التنبيــــه . -١     
  اإلنذار األول . -٢     
 اإلنذار الثاني . -٣     
 تجميد العضوية في مجلس االتحاد  لمدة محددة ال تزيد على فصل دراسي واحد . -٤      
 حاد .الفصل من عضوية مجلس االت -٥      

  ) من الفقرة السابقة لمصادقة العميد عليها  .٥، ٤تخضع العقوبات الواردة في البندين ( -ب  
يَبلغ عضو مجلس االتحاد الذي وقعت عليـه إحـدى العقوبــات السـابق ذكرهـا خطيـاً بـذلك   -ج  

  خالل مدة ال تزيد على أسبوع من تاريخ صدور القرار . 
  

  )            ٢٩المادة (
عضو مجلس االتحاد الذي اتخذت بحقـه أي عقـوبة من العقوبـات المنصــوص عليهـا فـي  يحق ل

) مـن هـذه التعليمـات الـتظلم خطيـاً للعميـد عـن ٢٨من الفقرة (أ) من المادة (  )٥،  ٤،  ٣البنود(
طريق أمين السر خالل مدة ال تزيد على أسبوع من تاريخ إبالغه قرار العقوبة ويبت العميد في 

  ل مدة ال تزيد على شهر من تاريخه ويعتبر قراره قطعياً . التظلم خال
  
  )          ٣٠المادة ( 
إذا اسـتقال رئيس مجلس االتحـاد أو نائبـه أو أمـين السـر أو أمـين الصـندوق مـن منصـبه، أو  

  سقطت عضوية أي منهم ينتخب مجلس االتحاد بديالً عنه .
  

  )              ٣١المادة (
مـن أعضـاء مجلـس االتحـاد يحـل محلـه مـن يلـي آخـر أعضـائه فـي عـدد إذا شغر مكان عضو  

األصوات إلى االحتيـاط الثالث في التخصص المعـني، وإذا اسـتنفد هذا الخيـار وبقـي علـى مـدة 
المعنيـة  عضـواً   الـدائرة االنتخابيـةمجلس االتحاد أكثر من شهـرين، تنتخـب الهيئة العامة فـي  

  جديداً إلكمال المدة .
  

  االتحاد مالية
  

  )           ٣٢المادة (
يكــون لالتحــاد ميزانيــة مســتقلة تشــرف عليهــا الهيئــة اإلداريـــة تكــون مــدتها مــدة الــدورة  -أ

االنتخابية لمجلس االتحاد، وتودع أموالـه فـي البنـك الـذي يعتمـده  مجلـس االتحـاد بعـد أخـذ 
  موافقة العميد عليه .

  -تتكون موارد االتحاد مما يلي : -ب
  مخصصات مالية سنوية يقررها مجلس الجامعة .  -١    
 الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الجامعة حسب التشريعات النافذة. -٢    
 ريع النشاطات والفعاليات الطالبية التي يقيمها االتحاد . -٣    
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 أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة . -٤    
  

  )         ٣٣المادة (
للهيئة اإلداريـة أن توصي بصرف سلفة بما ال يزيد على مائة دينار يحتفظ بها أمين صندوق  -أ 

االتحاد لغايات تغطيـة المصـاريف النثريـة والطارئـة لالتحـاد وتسـدد حسـب األصـول الماليـة 
  المتبعة. 

بهـا  للهيئة اإلدارية أن توصي بصرف سلفة بما ال يزيد على خمسة وعشرين ديناراً يحـتفظ  -ب
مقـرر اللجنـة الفرعية لالتحـاد؛ لغايات تغطية  المصـاريف النثـرية والطـارئة لنشاطات لجنته 

  داخل الكلية المعنية  وتسدد حسب األصول المالية المتبعة  .
تصرف أموال االتحاد بقرار من الهيئة اإلدارية بعد مصادقة العميـد عليـه، وتوقيـع كـل مـن   -ج

  وأمين الصندوق مجتمعين. رئيس الهيئة اإلدارية 
يتولى مدير دائرة الشـؤون الماليـة في الجامعـة أو مـن يفوضـه بـذلك خطيـاً اإلشـراف علـى   -د

  تنظيم كافة الشؤون المالية الخاصة باالتحاد وتدقيقها . 
ال يجوز صرف أي مبلغ من ميزانية االتحاد للدورة الجديدة إالّ بعد    تسوية ميزانية الدورة   -ه  

  ابقة له مع دائرة الشؤون المالية في الجامعة .الس
  

  )           ٣٤المادة (
يعاد الفائض المالي في ميزانية االتحاد للسنة السابقة لصـالح ميزانيـة الجامعـة، وعلـى الهيئـة 
اإلدارية أن تسدد كافـة المستحقـات المالية على االتحاد إن وجدت قبل انتهاء دورته االنتخابية، 

مـدير جهـاز الرقابـة الداخليـة فـي كّل من مدير دائرة الشؤون المالية وعـار بذلك إلى ويُرسل إش
  الجامعة عن طـريق العميد.

  
  أحكام عامة

  )           ٣٥المادة (
يؤدي رئيس مجلس االتحاد وأعضـاء مجلس االتحاد القسـم التـالي أمـام الـرئيس فـي مــوعد ال 

  انتخابات مجلس االتحاد:يتجاوز أسبوعاً واحداً من إعالن نتائج 
( أقسم با العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطـن والجامعة، وأن أحـافظ على قانون الجامعـة  

  وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها النافذة، وعلى تعليمات االتحاد في جامعة الحسين بن طالل ).
  

  )            ٣٦المادة (
داريــة اختصاصاتهمـــا إلــى المــدى الــذي ال يتعــارض مــع يمـــارس مجلــس االتحـــاد والهيئـــة اإل

االختصاصـــات المنوطـــة بالمجـــالس واإلدارات المختلفــــة، وفـــق قـــانون الجامعـــة وأنظمتهـــا 
  وتعليماتها.

  
         ) ٣٧المادة (

إلجـراء انتخابـات  الـرئيسيُحل مجلس االتحاد باستقالة أغلبية أعضائه، وفي هذه الحالة يـدعو 
خالل مدة ال تتجاوز شهـرين من استقـالة مجلس االتحاد المنحل، وفـي حـال   مجلس اتحاد جديد

  عـدم إجـراء االنتخابات يعد مجلس االتحاد السابق قائماً .
  

         )٣٨المادة (
للرئيس في حاالت خاصة يقدرها التنسيب إلى مجلس الجامعة بحل مجلس االتحاد القـائم، وفـي 

  ) من هذه التعليمات.٣٧المنصـوص عليها في المادة (هذه الحالة تطبق أحكام االنتخاب 
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  )            ٣٩المادة (
عند حل مجلس االتحاد وفق أحكام هـذه التعليمـات تـؤول جميـع أموالـه إلـى ميزانيـة الجامعـة، 

  وتعتبر كافة الهيئات واللجان المنبثقة عنه منحلة حكماً .
  

  )              ٤٠المادة (
تحاد القـائم وكافة الهيئـات واللجان المنبثقة عنه قبـل أسـبوعين مــن توقف نشاطات مجـلس اال

  إجـراء انتخاب مجلس اتحاد جديـد.
  

    )     ٤١المادة (
) من هذه التعليمـات يعتبـر مجلـس االتحـاد الـذي أكمـل مدتـه ١٠مع مراعاة ما ورد في المادة (

  منحالً حكماً هو وكافة الهيئـات واللجان المنبثقة عنه.
  
         )٤٢مادة (ال

مع مراعاة أحكام نظام تأديب الطلبة في الجامعة ال يجوز لالتحـاد إصـدار أي نشـرات أو بيانـات 
أو مطبوعات أو الفتات أو إقامـة أي تجمعـات إال بموافقـة مسـبقة مـن العميـد وأن تحمـل خـاتم 

  االتحاد وخاتم عمادة شؤون الطلبة في الجامعة. 
  

  )            ٤٣المادة (
  ت مجلس الجامعة في األمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .يب
  

  )              ٤٤المادة (
  يبت الرئيس في أية إشكاالت تنشــأ عن تطبيق أحكام هذه التعليمات .

  
         )٤٥المادة (

  الرئيس والعميد مســـؤوالن عن تنفيذ أحـكام هـذه التعليمــات.
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  مات األندية الطالبية في  جامعة الحسين بن طـاللتعلي
) من قانون الجامعات االردنية الرسمية رقم    ٢٧صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (

  .  ٢٠٠١) لسنة ٤٢(
  
  
  
  

  )         ١المادة (
)  ٢٠١٣تسمى هذه التعليمات ( تعليـمات األندية الطالبيـة في جامعة الحسين بـن طـالل لســنة   

  . ٢٠١٣/ ٩  /٣  ويعمل بها ابتداًء من
  

  )         ٢المادة (
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصـة لهـا أدنــاه مـا لـم تـدل 

  -القرينة على خالف ذلك  :
  لجامعــــة :  جامعــة الحسين بن طــالل .ا      
  .    الرئيــــس :  رئيـــــس الجامعـــة      
  في الجامـعة . الكلية التي يتبع اليها الطالب:     الكليــــــة      
  في الجامعـة  .  الكلية التي يتبع اليها الطالب:  عميد  العميــــد         
  :  الطالب أو الطالبة المسجل لنيل درجـة علمية في الجامعــة .  الطالـــب        
  الطالبية في الجامعة .:   األنــدية  األنديــــة       

  
  تشكيل األندية الطالبية وأهدافها

  
          )٣المادة (

للطلبـة ذوي النشـاطات الثقافيـة واالدبيـة  ناد واحـد داخـل الكليـة للعميد بموافقة الرئيس تشكيل
داخل  الكلية  والعلمية والهوايات الرياضية والموسيقية والمسرحية ، وذلك لدعم نشاطات طلبة  

  وخارجها . الجامعة 
  

  )         ٤المادة (
  -تهدف األندية إلى تحقيق الغايات التالية: 
 تشجيع الميول التطوعية والخدمة العامة والعمل الجماعي بين الطلبة .  -أ  
 تنمية المواهب والهوايات وتشجيعها لدى الطلبة . -ب 
  ميـولهم وقدراتهم.إفسـاح الفرص للطلبة للمشـاركة في النشـاطات التي تتناسب مع  -ج 
إفساح المجال للطلبـة غير األردنيـين المشـــاركة فـي النشـاطات الطالبيـة وإظهـار ثقـافتهم   -د         

 وميولهم ومهاراتهم. 
تنمـــية اهتمـــام الطلبـــة بالتـــراث الحضــــاري فــي األردن  والثقافــة العربيــة واإلســـالمية  -هـــ 

  والعناية بالثقافة المحلية والعالمية.
 

  )            ٥المادة (
ال يجوز لألندية ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو طائفي أو إقليمي  أو الدعوة إليها و أيـة 

  أمور أخرى قد تضر بمصلحة الجامعة .
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  أجهزة األنديـة واختصاصـها
  

  )            ٦المادة (
لميـة ووافقـت الهيئـة يعّرف عضو النادي بأنـه : الطالـب المسـجل فـي الجامعـة لنيـل درجـة ع 

اإلدارية أو العميد حسب مقتضى الحـال علـى طلبـه المتضـمن االنضـمام للنـادي علـى أن يلتـزم 
  بممارسة النشاط الخاص بذلك النادي.

  
  )            ٧المادة (

  -تمارس األندية اختصاصها وتعمل على تحقيق أهدافها من خالل الهيئتين التاليتين: 
  الهيئة العامـــة. -أ 
  الهيئة اإلداريــة. -ب 

  
  )          ٨المادة (

تتكون الهيئــة العامة من جميع األعضــاء المنتسبين إلى النـادي علـى أن ال يقــل عــددهم عـن 
 -: ثالثين ممن يتوافر فيهم الشروط التالية

  لدراسته في الجامعة. أن ال يكون مؤجالً  -١ 
  بية من درجة إنذار أول فما فوق.أن ال يكون قد صدر بحقه أية عقوبات تأدي -٢ 
  أن تكون لديه الرغبة والهوايات والقدرات المتعلقة بنشــاطات النادي. -٣ 

 
  )             ٩المادة (

  -تمارس الهيئــة العامـة االختصاصــات التالية: 
  ليمات.  انتخاب الهيئة اإلدارية من بين أعضاء الهيئة العامة للنادي بمقتضى أحكام هذه التع  -أ  
 مناقشة التقرير السنوي المالي واإلداري الذي تقدمه الهيئة اإلداريــة وإقراره. -ب  
 إقرار خطة العمل السنوية للنادي . -ج  
سحب الثقة من الهيئة اإلداريـة أو أي مـن أعضـائها علـى أن ال يـتم ذلـك إال بأغلبيـة ثلثـي   -د  

 أعضاء الهيئة العامة .
  ة في نشاطات النادي من خالل اللجان المختصة.المشاركة الفعال -ه  
  

  )          ١٠المادة (
تجتمع الهيئة العامة مـرة كـل عـام ويجـوز دعوتهـا الجتماعـات غيـر عاديـة بقـرار مـن الهيئـة 

  اإلدارية أو بناًء على طلب ما يزيد على نصف عدد أعضاء الهيئة العامة.
  

  )       ١١المادة (
العامة قانونيـاً إذا حضـره مـا يزيـد علـى نصـف عـدد األعضـاء وإذا لـم يكون اجتماع الهيئة   -أ 

يكتمل النصاب يؤجل االجتمـاع لمـدة أسـبوع واحـد ويعتبـر بعـد ذلـك قانونيـاً مهمـا بلـغ عـدد 
  الحضور.

يكون رئيس الهيئة اإلدارية للنادي أو نائبه فـي حـال غيابـه رئيسـاً لجلسـات الهيئـة العامـة   -ب
  للنادي  .

 
  )      ١٢المادة (

تتكـون الهيئة اإلداريـة لكل ناٍد من سبعة أعضاء تنتخـبهم الهيئـــة العامـة بطريقـة االقتـراع   -أ 
السري في النصف الثاني من شهر تشريـن األول من كل عام جامعي ويشـترط لقانونيـة هـذه 

) علـى األقــل مـن مجمـوع أعضـاء الهيئـة ١+  ٪٥٠االنتخابـات أن يمارس عملية االقتراع (
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لعامة للنادي وإذا لم يكتمـل النصـاب القـانوني تؤجـل االنتخابـات لمـدة أسـبوع واحـد تصـبح ا
  بعدها قانونية مهما بلغ النصاب.

ال يحق لعضو الهيئة العامة الترشح لعضوية الهيئة اإلدارية أكثر من مرتين متتاليتين خالل   -ب
  مدة دراسته في الجامعة .

المـادة يصـدر العميـد األسـس التنفيذيـة المنظمـة النتخابـات  لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذه  -ج
  الهيئة اإلدارية لألندية . 

  
  )        ١٣المادة (

  -: يشترط في الطالب الذي يرشح نفسه لعضوية الهيئة اإلدارية ألي ناٍد ما يلــي 
  .  اديومن طلبة الكلية التي يتبع لها الن أن يكون عضواً في الهيئة العامة للنادي -أ    
 . % ٦٠أن ال يقل معدله التراكمي عن  -ب    
 أن يكون قد أمضى في الجامعة فصلين دراسيين على األقل. -ج    

 على األقل. ساعة معتمدة ٣٥أن يبقى على تخرجه من الجامعة  -د    
  أن ال يكون مؤجالً لدراسته في الجامعة . -ه     
  أديبية من درجة إنذار أول فما فوق.أن ال يكون قد صدرت بحقه أية عقوبة ت -و    
 

  )          ١٤المادة (
تكون جلسـات الهيئة اإلدارية قانونية بحضور األغلبيــة المطلقـة مـن أعضـائها بمـن فيهــم   -أ 

رئيسها أو نائبه في حـال غيابه ، وتتخـذ قراراتهــا بأكثــرية أصــوات أعضـائها  الحاضـرين 
  جانب الذي صوت معه رئيس الجلسة  .وفي حال تسـاوي األصوات يرجح ال

تنتخب الهيئة اإلدارية من بين أعضائها في أول جلســة تعقدها رئيساً لهـا ونائبــاً لرئيسـها   -ب
وأميناً للصندوق وذلك بطريقة االقتراع السري وتوزع االختصاصـات اإلداريـة األخـرى علـى 

  أعضائها بطريقة االقتراع العلني.
ب من العميد لكـل نـاٍد مستشـاراً مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية أو مـن يعـين الرئيس بتنسي  -ج

العاملين  في الجامعة يتولى اإلشراف على أعمال الهيئة اإلداريـة للنـادي وتوجيههـا دون أن 
  يمارس حق التصويت.

  
  )           ١٥المادة (

ة للنادي وتمارس المهام تتولى الهيئــة اإلدارية تصريف الشؤون اإلدارية والمالية والتنظيمي  -أ
   -والصالحيات التاليــة :

 اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف النادي. -١    
 تحديد الوسائل المناسبة لتحقيق أهداف النادي. -٢    

تشـكيل اللجان الطالبية للنشـاطات المختلفة من أعضاء الهيئة العامة للنـادي  واإلشـراف   -٣   
 ها.على أعمال

تقــديم خطــة عمــل ســنوية إلــى الهيئــة العامــة تتضــمن النشــاطات التــي تنــوي القيــام بهــا   -٤  
 والمستلزمات المالية لتنفيذها.

 إعداد و تقديم التقرير المالي واإلداري السنوي إلى الهيئة العامة. -٥  
 تنفيذ قرارات الهيئة العامة. -٦  
والبت فيهـا وفـي حالـة رفـض أي مـن هـذه الطلبـات إلى النادي  نتسابالنظر في طلبات اال  -٧  

يحق لمقدم الطلب استئناف قرار الهيئة اإلدارية إلى العميـد خــالل مـدة أسـبوع مـن تـاريخ  
  تبليغ القرار للطالب.

 قبول استقالة األعضاء.  -٨  
 اإلشراف على اجتماعات الهيئة العامة. -٩  



 ٣٧

  . ية النادي وكيفية دفع هذا االشتراكعضولالتنسيب إلى العميد بقيمة االشتراك  -١٠
يبت العميد في طلبات العضـوية المسـتأنفة إليـه خـالل مـدة ال تتجـاوز أسبــوعاً واحـداً مـن    -ب

  تاريخ تقديمها إليه . 
  

  )              ١٦المادة (
مدة عضوية الهيئة اإلداريـة ومـا يتفـرع عنهـا مـن لجـان سـنة واحـدة تجـرى بعـدها انتخابـات 

  جديدة.
  

  )           ١٧المادة (
تسقط العضوية من الهيئة اإلدارية إذا تخلف العضو عن حضور جلساتها ثـالث مـرات متتاليـة  

أو ست مرات متقطعة دون عذر تقبله الهيئة اإلدارية على أن تؤخذ موافقة العميد الخطية علـى 
  ذلك .

  
  )            ١٨المادة (

دارية ألي سبب كان يحل محله الطالب الذي يليه فـي إذا خال منصب عضو من أعضاء الهيئة اإل
ترتيب عدد األصوات في آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة وفي حالة تعـذر ذلـك تقـوم الهيئـة 

  اإلدارية باختيار أحد أعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليهم شروط عضوية الهيئة اإلدارية.
  

    )       ١٩المادة (
ة اإلدارية القيام بالمهام التي تخول إليهم كـل حسـب اختصاصـه كمـا يتـولى يتولى أعضاء الهيئ

  رئيس النادي تمثيل ناديه أمام الجهات المعنية في الجامعة .
  

  )       ٢٠المادة (
  -تزول العضوية من الهيئة العامة وبالتالي من الهيئة اإلدارية في إحدى الحالتين التاليتين:

 االستقالة الخطية. -أ 
  ) من هـذه التعليمات.٨فقدان أحد شروط العضوية الواردة في الـمادة ( -ب 

 
  )       ٢١المادة (

  للعميـد للمصادقة عليها .الهيئة العامة واإلدارية قرارات  اإلدارية رئيس الهيئةغ يبل
  

    )     ٢٢المادة (
امعـة وأهــدافها يجب أن تكون قرارات الهيئة العامة والهيئة اإلدارية منسـجمة مـع سياسـة الج

  ) من هذه التعليمات.٥و  ٤ومصلحتها ومـع مـا ورد فـي المادتين (
  

  ماليــــة األنـدية 
  

  )        ٢٣المادة (
  تبدأ السنة المالية لألندية ببدء العام الجامعي وتنتهي بنهايته.

  
  )        ٢٤المادة (

فـي البنـك الـذي تتعامـل معـه تودع أموال األنديـة باسـمها فـي أي بنـك فـي الحـرم الجـامعي أو 
،   العميـدومصـادقة    الجامعة وتسحب بتوقيع كل من أمين الصـندوق ورئـيس النـادي مجتمعـين

  ويعتمد توقيع نائب رئيس النادي  مع أمين الصندوق في حالة غياب رئيس النادي فقط.



 ٣٨

  
  )        ٢٥المادة (

بموافقـة مسـبقة مـن   اع قـانونييجري صرف أموال النادي بقرار من الهيئة اإلدارية في اجتمـ 
  .العميد 

  
  )       ٢٦المادة (

في تغطية نفقات األندية وفق ما تنص عليه التعليمات الخاصة بذلك ويجوز للعميد   كليةتساهم ال
  زيادة مساهمة العمادة في نفقات األندية إذا استدعى األمر ذلك.

  
         )٢٧المادة (

  -:  تتكــون إيـــرادات األنديـــة مــن 
 اشتراكــات أعضــاء النـادي . -أ    
 في دعم نشاطات النادي. الكليةمساهمة  -ب  
 ريع النشــاطات التي يقوم بها النـادي. -ج  
 التبرعات والهبات والمنح التي يوافق عليها العميد وحسب التشريعات النافذة. -د  
  أية إيــرادات أخرى يوافق عليها العميد. -ه   
  

  )           ٨٢المادة (
يتم تدقيق الفواتير والمشتريات واألمور المالية الخاصة باألندية من قبل محاسب تنتدبه دائـرة  

  الشؤون المالية في الجامعة لهذا الغرض.
  

  .أحكــام عامـــة
    )     ٢٩المادة (

ئة اإلداريـة في المرحلة التأسيسية التي تسبق تشكيل الهيئة اإلدارية ألي ناٍد وكذلك بعد حل الهي
وحتى اختيار هيئة إدارية جديدة  يتولى العميد صـالحيات الهيئـة اإلداريـة بمـا فيهـا النظـر فـي 

  الطلبات المقدمة لالنضمام للنادي واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  

  )            ٣٠المادة (
نوابـه أو مسـاعديه للعميد أن يفوض صالحياته المبينة في هذه التعليمات كال ًأو بعضاً إلى أحـد 

  .الكلية أو أحد المسؤولين العاملين في 
  

  )            ٣١المادة (
ال يحل النادي إال بقرار من الرئيس بناًء على تنسيب من العميد وفـي هـذه الحالـة تـؤول أمـوال 

  .الكلية النادي وموجوداته إلى 
  

  )            ٣٢المادة (
ــة و ــرئيس أن يصــدر القــرارات التنفيذي ــذ أحكــام هــذه لل اإلجرائيــة التــي يراهــا ضــرورية لتنفي

  التعليمات.
  

            )٣٣المادة (
 دون الحصـول علـى الكليـةيحظر على اعضاء الهيئـة االداريـة التواصـل مـع أي جهـات خـارج 

  موافقة العميد الخطية .
  



 ٣٩

            )٤٣المادة (
  الرئيس والعميد مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات .

  
  )              ٣٤لمادة (ا

  يبت الرئيس بأية اشكاالت تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات . 
  

     )٣٥المادة (
  . تعليمات االندية الطالبية المعمول بها سابقا وال يعمل باي نص جاء فيها تلغى 

  
     )٣٥المادة (

   هذه التعليمات.لمجلس الجامعة بناًء على تنسيـب من الرئيس البت فيما لم يــرد عليه نص في 
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  تعليمات االتحاد الرياضي للجامعات األردنية 
) من قانون التعليم العالي  ٦صادرة عن مجلس التعليم العالي استناداً الى الفقرة (ج) من المادة (

  ٢٠٠١)  لسنة ٤١المؤقت رقم  (
  

  
  )            ١المادة(  

(  تعليمـــات االتحــاد الرياضي للجامعات األردنية  )  ويعمـل بــها اعتبـاراً تسمـى هذه التعليمـات  
  .  ٢٠٠١/  ٩/  ١٣من  

  )            ٢المادة( 
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصـة  لهـا أدنـاه ، إال إذا دلـت   

  القرينة  على غير ذلك:
  الحكومية التي أنشأت أو تنـشأ في المملكة بموجـب قانـون خاص بها.الجامعـة   :  الجامعة   
  االتحـــاد  :  االتحاد الرياضي للجامعات األردنيـــة   
  الرئيـــس  :  رئيس االتحاد الرياضي للجامعات األردنية   
  الهيئة اإلداريـة  :  الهيئة اإلدارية لالتحاد المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات .  
  الجامعة المضيفة  :  الجامعة التي تستضيف مـقر االتحاد ولمدة عامين .  
  

  )             ٣المادة ( 
  -يهـدف االتحـــاد إلــى  :   

  رعاية الحركة الرياضية الجامعية ودعمها وتطويرها ورفع مستواها بكافة الوسائل الممكنة. -أ
 ؤتمرات الرياضية العربيـة والدوليــة .تمثيل الجامعات األردنيــة في الدورات والم -ب

  تنسـيق المواقف واآلراء في المؤتمرات الرياضيـة الجامعيـة العربيــة والدوليــة . -ج  
  
  )            ٤المادة ( 
يعمل االتحاد على تحقيق أهدافه بالتعاون مع كافة المؤسســات والهيئـات الرياضيـة داخـل األردن وخارجه  

.  
  
  )           ٥(  المادة 

  يكون مقر االتحاد ورئاسته دورياً بين الجامعـات حسـب تاريـخ التأسـيس ولمـدة سنتيـن .  
  
  )             ٦المادة ( 

  -يختص االتحــاد في األمـور التاليـــة :  
لك ، بمـا العمل على رفع مستوى النشاط الرياضي في الجامعـات األردنيـة وإعـداد البـرامج الالزمــة لـذ  -أ  

  يتناسب مع فلسفة الجامعة وأهدافها  .
  تنظيم اللقاءات والدورات الرياضيـة الجامعيــة المحليــة والعربيــة والدوليـة . -ب  
إقامة بطوالت سنوية للجامعات األعضاء في االتحـاد فـي مختلـف األلعـاب الرياضيــة واختيـار أحسـن   -ج  

  الالعبين فيها .
  تخبات الرياضية الجامعية لتمثيل الجامعات األردنية في اللقاءات العربية والدوليــة   . تشكيل فرق المن -د  
التعاون مع االتحادات الرياضـية الوطنيـة والعربيـة والدوليـة فـي عقـد الـدورات فـي مجـاالت التحكـيم   -ه  

  والتدريب واإلدارة والتنظيم .
  ف عليها االتحـاد .إصدار التعليمات الخاصة بالبطوالت التي يشــر -و  
  تشكيل اللجان الفرعية الالزمة لتحقيق أهداف االتحاد وتحديد واجباتها . -ز  
  قبول األعضاء الجدد مـن الجامعــات أو إنهاء عضــوية أي منها . -ح    



 ٤١

  )               ٧المادة (    
يبـه مـن نوابـه وعضويــة تتولى إدارة االتحاد هيئة برئاسة رئيس الجامعـة المضـيفة أو مـن ين  -أ    

المدير المالي فيها  وعمداء شؤون الطلبة في الجامعات األعضـاء فـي االتحـاد تسـمى ( الهيئـة 
  اإلدارية لالتحاد الرياضي للجامعات األردنية ) .

  يكون عميد شؤون الطلبة في الجامعة المضيفة أميناً للسر . -ب    
  فة أميناً للصندوق .يكون المدير المالي في الجامعة المضي  -ج    

  
  )             ٨المادة (

تجتمع الهيئة اإلدارية اجتماعاً عادياً مرة كل شهر ويجوز دعوتها الجتماع غير عادي كلما دعـت      
  الحاجة لذلك .

  
  )                  ٩المادة (

  مدة الهيئــة اإلداريـــة سنتان ، تبدأ من تاريــخ أول اجتماع لها .     
  

  )               ١٠ادة (الم
   -يتـولى الرئيس االختصاصـــات التاليـــة :       

  رئاسة جلسات االتحاد العادية وغير العادية . -أ
تمثيل االتحاد أمام الجهات الرسمية والهيئات التي لها عالقة بشؤون االتحاد ونشاطاتـه ، ويجوز له   -ب  

  دارية بذلك .أن يفوض خطياً أياً من أعضاء الهيئة اإل
  توقيع العقود واالتفاقيات نيابة عن االتحاد . -ج  
  بحث الموضوعات العاجلة وإصدار ما يراه مناسباً بشأنهـا من قرارات وفق أحكام هذه التعليمات.   -د    
  ة الخاصـة باالتحــاد .ـــالتوقيع مع أمين الصندوق على أذونات الصرف والصكوك المالي - ه  
  الهيئة اإلدارية لالنعقاد كلما دعت الحاجة الى ذلك .دعوة  -و    
إعداد التقرير السنـوي عن أعمال االتحاد وماليته وعرضه على رؤســـاء الجامعـات فـي نهايــة كـل   -ز   

  عام جامعي .
  

  )              ١١المادة (
  -يتولى أمين السر االختصاصات التالية :      
ع واتخــاذ الترتيبــات الالزمــة الجتماعــات الهيئــة اإلداريــة وتحريــر محاضــر توجيــه الــدعوة لالجتمــا -أ      

  االجتماعات وتدوينها في سجالت تعد لذلك والتوقيع عليها مع رئيس االتحـاد .
  اإلشراف على جميع األعمال اإلدارية والكتابية لالتحاد . -ب      
  ـة .إعداد وتقدـيم التقاريــر إلى الهيئــة اإلداريـ -ج      
  تنفيذ قرارات االتحاد والتنسيق بين أعمال اللجان المختلفة .  -د       

  حضور اجتماعات اللجان الدائمة أو المؤقتة . - ه  
  ترأس الهيئة اإلدارية في حالة غياب الرئيس إذا فّوضه بذلك .  -ز    
وص اتخـاذ اإلجـراءات  التنسيب الى رئيس االتحاد الرياضي بمخاطبة رئـيس الجامعـة المعنـي بخصـ  -ح  

  ) من هذه التعليمات .٢٢التأديبية الالزمة حسب ما جاء في المادة (
  

  )        ١٢المادة (
  -يتولى أمين الصندوق االختصاصـــات التاليـــة : 
  إعـداد مشــروع الموازنــة .  -أ  
 تحصيل إيــرادات االتحــاد . -ب  
  تحاد .متابعة تنفيذ القرارات المالية لال -ج  



 ٤٢

التوقيــع مــن الــرئيس علــى أذونــات الصــرف والصــكوك الماليــة المقــرة مــن قبــل الهيئــة  -د   
  اإلداريــة .

تقديم تقرير نصف سنوي عن الموقف المالي لرئيس االتــحاد لمناقشتـه بحضـور الهيئـة   -ه     
  .اإلدارية 

  
  )           ١٣المادة (

لنشــاط الرياضي أو مـن يقـوم مقامهــم فـي الجامعــات تشكل في االتحاد لجنة فنية من مدراء ا 
األعضاء لتنفيذ ومتابعــة قرارات الهيئة اإلداريــة ، ويكون مدير النشــاط الرياضي في الجامعة 

  المضيفة رئيساً لها .
  

  )           ١٤المادة (
أعمالهــا   يجوز للهيئة اإلداريـة تشــكيل لجـان أخـرى كلمـا اقتضـت المصلحــة  ذلـك ، وتحديــد

  وصالحياتها ومدة عملها .
  

  )           ١٥المادة (
   -تتكـون الموارد الماليــة لالتحـــاد مما يلي :  
) خمسـة ٥٫٠٠٠االشتراكات السنوية التي تـدفعها الجامعـات األعضـاء فـي االتحـاد بواقـع (  -أ 

  آالف دينار عن كل جامعة .
الحكوميـة واألهليـة واألفـراد التـي توافـق عليهـا التبرعات والهبات التـي تقـدمها الهيئـات    -ب 

 الهيئة اإلدارية .
  عوائد النشاطات التي يقيمها االتحاد . -ج  
ـــات  -د   أيــة مــوارد أخــرى يوافــق عليهــا االتحــاد وال تتعــارض مــع قــوانين  وأنظمـــة الجامعـ

  األردنيــة . 
  

  )         ١٦المادة (
شهر كانون الثاني ، وتنتهي بنهاية شهر كانون أول من كـل  تبدأ السنـة المالية لالتحاد في أول 

  عــام . 
  

  )            ١٧المادة (
  تودع أموال االتحــاد في المصرف الذي تعتمده الهيئة اإلداريـة فور تحصيلها .

  
  )            ١٨المادة (

  .يجرى سحب األموال المودعة بشيكات موقعة من رئيس االتحاد وأمين الصندوق  
  

  )         ١٩المادة (
تصرف لكل مشــاركة خـارج األردن سلفة نقديـة للطـوارئ والمصـاريف التـي تقررهـا الهيئــة  

اإلدارية ، وتكون باسم رئيس الوفد الذي يقوم بتسديدها حسب األصول خالل أسبوع من تـاريخ 
يكتبـه عنـد تسـلمه عودته للبالد ، وإال فإنها تحسم من راتبه في جامعته بناء على تعهـد خطـي  

  السلفة .  
  
  
  
  



 ٤٣

  )         ٢٠المادة (
يتكفل االتحاد بنفقات التغذية والتحكيم والمواصالت في النشاطات الداخلية لالتحـــاد ، وتصـرف 
لمدراء النشـــاط الرياضي أو من يقوم مقامهم على شكل سلف تسدد خـالل أسـبوع مـن انتهـاء 

  النشاط .
  

  )           ٢١المادة (
   هيئة اإلدارية اتخاذ اإلجراءات المناسبة في كل ما لم يرد ذكره في هـذه التعليمـات إذا اقتضـت لل

  المصلحة ، وذلك شريطة أن تعرض هذه اإلجراءات على رؤساء الجامعات األعضاء في االتحاد 
   

  )           ٢٢المادة (
ات الملقاة عليه بمقتضـى إن إخالل أي عضو هيئـة تدريس أو موظف أو طالب بأي من الواجبـ 

هذه التعليمـات وغيرها مما يدخـل في إطار وفلسفة االتحـاد يعرضـه للمســاءلة التأديبيـة وفقــاً 
لإلجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام المطبق عليه في جامعته ،ويـتم ذلـك بمقتضـى 

نسيب من أمين سر الهيئة كتاب يرسل من رئيس االتحاد إلى رئيس الجامعة المعنية بناًء على ت
  اإلدارية .  

  
  )            ٢٣المادة (

  -تنتهي عضويـة عضو الهيئة اإلداريــة في الحاالت التاليــة :
  بقرار من رئيس الجامعة المعنية . -أ 
  انتهاء خدمة العضو في الجامعة الممثل لها ألي سبب من األسباب . -ب 
  ث مرات متتالية بدون عذر تقبله الهيئة اإلدارية .تغيب العضو عن جلسات االتحاد ثال -ج 
  الوفـــاة . -د 

  
  )           ٢٤المادة (

  تتولى الهيئة اإلدارية اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات .    
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  اللتعليمات الرحالت الطالبية في جامعة الحسين بن ط                         
) من قانون الجامعات األردنية الرسمية  ٢٧صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة رقم (

  وتعديالته  ٢٠٠١) لسنة ٤٢رقــم (
  

  
  

  تعاريف 
  
  
  

  )         ١المادة (
الحســين بـن طــالل لســنة   ـةالت الطالبيـة فـي جامعــــــتسمى هـذه التعليمـات ( تعليمـات الرح

  م   . ٢٠٠٢/ ٢/    ٤من تاريخ ) ويعمل بها ابتداًء  ٢٠٠٢
  

  )          ٢المادة (
  -يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينـة على خـالف ذلك  :

  الجامعـــة   :  جامعة الحسين بن طــالل .    
  الرئيـــس   :  رئيس الجامعــــــة  .    
  ة شؤون الطلبة في الجامعة .العمـــادة   :   عماد    
  العميـــد    :   عميد شؤون الطلبة في الجامعة  .    
  عميد الكلـية   :  عميد أي كلية من كليات الجامعة .    
  الرحــالت  :  الرحالت الطالبية التي تقيمها الجامعة بمختلف أنواعها .    
  

  )            ٣المادة (
   -تكون الرحـالت في الجامعـة على نوعين هما :لغايات تطبيق هذه التعليمات 

  الرحالت العامـــة . -١    
 الرحالت العلميــة . -٢    
  

  الرحالت العامة
  

  )            ٤المادة (
   -تهدف الجامعة من تنظيم الرحالت الطالبيــة العامــة إلى تحقيق الغايــات التالية  :  
  ٠ـة والتاريخيــة في األردن والبالد العربيـة واألجنبيةتعريف الطلبة بالمعالم الحضاريـ  -أ  
توثيق الصـالت القائمـة بـين أفـراد األسـرة الجامعيـة مـن طلبـة وأعضـاء هيئـة تدريسـية   -ب  

  ٠وموظفين
  ٠تنمية ميول الطلبة للترحال والتجوال -ج  
ألردنية والعربيــة إتاحة الفرص المناسبة اللتقاء طلبة الجامعة مع طلبة الجامعات األخرى ا  -د  

  ٠واألجنبية
إتاحة الفـرص المناســبة للطلبـة المتفـوقين فـي النشـاطات والهيئــات واألنديــة الطالبيـة   -ه    

لتمثيل جامعتهم في الدورات والمهرجانات واللقاءات الثقافيـة والرياضية والفنيـة التي تقام 
  داخل المملكة وخارجها .
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  أنواع الرحـــالت العامة
  

  )             ٥دة (الما
  -تكون الرحالت العامة في الجامعة على أنواع ثالثة هي : 

الرحالت الترفيهية :  وهي الرحالت التي تنظمها الجامعـــة بقصـد زيـارة األمـاكن األثريـة     -أ   
والسياحيــة واإلطالع على المعالم الحضارية والنهضة الثقافية واالقتصـادية فــي األردن و 

  ٠خارجه
الــرحالت الخاصــة :  وهــي الــرحالت التــي تنظمهــا الجامعــة للمشـــاركين فــي النشــــاطات  -ب  

الرياضية والفنية والهيئات  واألندية الطالبية ونشاط الخدمة العامة، بقصـد تحقيـق أهـداف 
  ٠النشاطات

تـي برامج تبـادل الزيارات الطالبية : وهـي الـرحالت الطالبيـة التـي تـتم وفـق االتفاقيـات ال  -ج 
  ٠تعقــد بيـــن الجامعــة والهيئـات والمؤسسات التعليمية والتربوية العربية منها واألجنبية

  
  تنظيم الرحالت العامة 

  
  )                ٦المادة (

   -يتم تنظيـم الرحـالت الطالبيــة العامة عـن طريـــق : 
  ٠العمـــادة    -أ  
  .الهيئات واألندية الطالبية في الجامعة  -ب  
  

  )                ٧المادة (
  -إجراءات رحـــالت العمـــادة :

تعلن العمادة عن رحالتها الترفيهية والخاصـة، لجميـع الطلبــــة المعنييـــن بهـا، وذلـك قبـل    -أ 
  ٠موعد الرحلة بوقت كاف وضمن برامج سنوية تعدها العمادة

  ٠لخاصة بهايتضمن اإلعالن عن الرحلة جميع المعلومات الضرورية ا -ب 
  يتم اختيار الطلبة المشتركين في الرحالت وفق الشـروط التي تصدرها العمـادة  لكل رحلة.  -ج 

  
  )            ٨المادة (

  -إجــراءات رحـالت الهيئــات واألنديـــة الطالبيــــة  : 
  ٠ تقوم الهيئة اإلدارية لكل ناٍد طالبي في الجامعة باقتراح قرار القيام برحلة  -أ  
  ٠تؤخذ موافقة العميد على االقتراح -ب  
يعلن للطلبة عن الرحلة العامة ويتضمن اإلعـالن جميــــع المعلومـات الضـرورية الخاصـة   -ج  

  بها. 
يتم تسلم نماذج طلبات الرحـالت العامة إلى الجهــة المختصة بالعمـادة ، ثم تقدم إلى مكـتب    -د  

  ٠العميد 
  -:  حالت العامة وفق المواعيد التاليةتم تقديم طلبات الر -ه   

  الرحالت الداخليــة قبل أسبــوعين على األقـل من موعـد الرحلــة . -       
  ٠الرحالت الخارجية للبالد العربية/ قبل ثالثة أسابيع على األقل من موعد الرحلة -       
  األقل من موعد الرحلة. الرحالت الخارجية للبالد األجنبية/ قبل ستة أسابيع على -       

   -تتضمن الطلبـــات المعلومـــات التاليـــة  :  -و    
  ٠نوع الرحلة ومستواها -       
  ٠مدة الرحلة وبرنامجها -       
  التكاليف التقديرية للرحلة وقيمة االشتراك المقترح بها . -       



 ٤٦

ة المشتركين بالرحلة إلـى مكتـب العميـد يقدم النادي أو الهيئة الطالبية قائمة بأسماء الطلب  -ز   
  قبل العميد قبل موعد قيامها وذلك حسب ما تحدده العمادة .

ترسل العمادة هذه القائمة بعد الموافقة عليها بكتاب رسمي إلى مسؤول الرحلـة  لاللتـزام   -ح   
  بها .

  )             ٩المادة (
المحاضرين في الجامعـة ويكلفه العميد   يكون لكل رحلة مسـؤول من أعضــاء هيئة التدريس أو

  باالتفاق مع عميد الكلية المعني .
  

  اإلشراف على الرحالت العامة 
  

  )          ١٠المادة (
) من هذه التعليمات يرافق الرحلة مشرف أو أكثر من مـوظفي ٩مع مراعاة ما ورد في المادة ( 

  -العمادة وبتكليف من العميد وفق الترتيب اآلتي : 
) طالباً باإلضافة الى مشـرفة إذا ٥٠الرحالت الداخلية التي مدتها يـوم واحد / مشرف لكل (  -أ   

  كانت الرحلة مختلطة.
)  طالـــباً ٢٥الــرحالت الداخليــة التــي مــدتها أكثــر مــن يــوم واحــد / مشــرف واحــد لكــل ( -ب   

  باإلضافة إلى مشرفة إذا كانت الرحلة مختلطة .
) طالبــاً باإلضــافة إلــى مشــرفة واحــدة إذا  كانــت ٢٥مشــرف لكــل ( الــرحالت الخارجيــة / -ج   

  الرحلة مختلطة.
  يكلف مشرفو الرحالت العامة الخارجية من قبل الرئيس . -د    
  

  )              ١١المادة (
  -يتولى المسؤول عن كل رحلة من الرحالت الطالبية العامة المهام والمسؤوليات التالية  :

  بق للرحلة واإلشراف على شؤونها اإلدارية والمالية .اإلعداد المس  -أ  
 وضع البرنامج العام وإصدار التعليمات الخاصة بالرحلة واإلشراف على تنفيذه. -ب  
  مالزمة الطلبة في وسيلة السفر ودرجتها واإلقامة داخل األردن وخارجه . -ج  
  ة .تقديم التقارير الالزمة إلى العمادة فور انتهاء الرحل -د    

  
  مالية الرحالت العامة

  
  )              ١٢المادة (

تساهم الجامعة فـي نفقـات الـرحالت العامـة الترفيهيـة التـي تقـوم بهـا العمـادة  بمـا ال يتجـاوز 
  )  من نفقات االنتقال واإلقامة .٪٢٥(
  

  )              ١٣المادة (
  تتم بطلب من العميد . تتحمل الجامعة نفقات مشاركة الطلبة في الرحالت الخاصة التي 

  
  )            ١٤المادة (

يسـتفيد الطلبـة الـذين يـتم اختيـارهم فـي برنـامج تبـادل الزيـارات الطالبيــــة ممـا يــــرد فـي  -أ
  االتفاقيــات المعقودة بين الجامعة والجهات األخرى .

ساهم كل مشترك بمـا  في حالة تحمل الجامعة أية نفقات في برنامج تبادل الزيارات الطالبية ي  -ب  
  ) من النفقات المترتبة عليه .٪٥٠ال يقل عن (
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  )           ١٥المادة (
تقتصر مساهمة الجامعة علـى تغطيـة نفـــقات الطلبــــــة ، وال يستفيــــد مـن هـذه المساهمــــة 

  أعضــاء الهيئة التدريسية واإلدارية المشتركين في الرحلة .
  

  )           ١٦المادة (
دد العميــد بتنسيــــب مــن الجهــة المختصـــة فــي العمـــادة قيمــة اشــتراك الطالــب بالرحلــة ،  يحــ 

  -ويراعـى عند تحديد قيمة االشتراك األمور التالية :
  مساهمة الجامعة في نفقات الرحلة .  -أ  
أجــور االنتقــال الداخليــة والخارجيــة وتكــاليف اإلقامــة ورســوم زيــارة األمــاكن الســياحية  -ب  

  رح وغيرها من األماكن المدرجة في البرنامج العام للرحلة .والمسا
  التسهيالت التي يمكن أن تقدمها الجهات المختصة في البلد التي تنظم إليها الرحلة . -ج  
  

  )              ١٧المادة (
ـــل  ـــد مــن  قبــ ـــافه الوفــ ـــية نتيجــة استضــــ ـــلة طالبـ ــة رحــ ــي أي ــوفرة ف ــالغ المت تحــول المب

ـــات  المختصـة فـي الـبالد العربيـة واألجنبيـة إلـى ميزانيـــــة النــــشاط وذلـك مـن أجـل السلط
  اإلنفــــاق منها عند رد الزيارة للجامعة .

  
  تنظيم الرحالت العلمية 

  
  

  )          ١٨المادة (
 تهدف الرحالت العلمية الى دعم دراسة الطالب األكاديميـة وإكســـابه الخبـرة العلميـة والبحثيـة

  من خالل المشاهدة واالطالع .
  

  )           ١٩المادة (
تحــدد األقســام األكاديميــة المــواد التــي تحتــاج إلــى رحـــالت علميــة شــريطة أن تكــون الرحلـــة 

  ضرورية الستكمال دراسة المواد مع بيان طبيعة الرحلة ووجهتها وشروطها.
  

  )           ٢٠المادة (
ليـة بالمـــــواد التـي تحتـاج إلـى رحلـــة علميــة مـع وصـف يعلم رئيس القسم المعني عميـد الك

  ٠الرحالت المقترحة
  

  )          ٢١المادة (
تنظم الرحــالت العلمية بموافقة الرئيس أو من يفوضه هذه الصـالحية بعـد توصـية مـن رئـيس 

  القسم األكاديمي المختص وتنسيب من عميد الكلية . 
  

  )          ٢٢المادة (
   -طلبــات الرحالت العلميــة وفـق المواعيد التاليـــة  : يتم تقـديم 

  ٠الرحالت الداخلية  :  قبل أسبوعين على األقل من  موعـد الرحلة  -أ  
  ٠الرحالت الخارجية  :  قبل ستة أسابيع على األقل من موعد الرحلة -ب  

  )           ٢٣المادة (
   -: يتضمن طلب القيام بالرحلة المعلومات التالية 

  ٠الجهة المشرفة على الرحلة -أ     
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  ٠طبيعة الرحلـــة ونوعها  -ب     
  ٠مدة الرحلـــة وبرنامجها  -ج     
  ٠التكاليف التقديرية للرحلـة -د     
  ٠عدد المشتركين في الرحلـة -ه     

  
  )          ٢٤المادة (

حلـــــة ، وال يجـوز اشـــتراك  طلبــه الرحلة العلمية خاصة بطلبة المادة التي تتبعـها هذه الر  -أ  
  آخرين فيها إالّ إذا كان قد سبق لهم أن درسوا المادة ولم يشاركوا في رحــلتها العلميـة.

  ٠ال يجوز اشتراك الطالب الواحد في رحلة المادة الواحدة أكثر من مرة -ب
  

  )         ٢٥المادة (
ز تكليـف مشـرفين إضـافيين إذا زاد العـدد يكون مسؤول الرحلة مدرس المادة المعنية ويجو   -أ

  ) طالباً .  ٥٠عن (
  ٠تكلف مشرفة واحدة على األقل في الرحالت المختلطة التي تقتضي المبيت  -ب
  

  مالية الرحالت العلمية 
  

  )          ٢٦المادة (
  تساهم الجامعة في تغطية نفقـات الرحالت العلميـــة بتقديـم وسيلـة النقل الالزمة .

  
  )          ٢٧دة (الما

يعلم عميد الكلية العميد بـالرحالت العلميـة قبـل قيامهـا بكتـاب رسـمي يتضمــن كشـفاً بأســـماء 
  المشتركين فيها .

  
  أحكام عامة

  )           ٢٨المادة (
  تلزم موافقة الرئيس على تسيير الرحالت الطالبية لخارج األردن . 

  
  )         ٢٩المادة (

حظـور داخـل الحـرم الجـامعي يكـون ممنوعـاً ومحظـوراً خـالل الـرحالت كل مـا هـو ممنـوع وم
  الطالبية . 

  
  )           ٣٠المادة (

يصرف للمسؤول عن الرحلة وللمشرفين المكلفين عالوات بدل االنتقـال والسـفر وفقـاً لألنظمـة 
  ٠والتعليمات المالية المعمول بها في الجامعة

  
  )           ٣١المادة (

ين في الرحالت الطالبية التقيد التام بالتعليمات الخطيــة أو الشفوية  التي تصدرها على المشترك
الجهة المشرفة على الرحلة، وكل مخالفة يرتكبها الطالـب خالل الرحالت الطالبية يعاقب عليهـا 

  وفق نظام تأديب الطلبة المعمول به في الجامعة .
  
  
  



 ٤٩

  )            ٣٢المادة (
تركون في الرحالت الطالبية الخارجية ألكثر من يـوم مـا يثبـت موافقـة أوليـاء يقدم الطلبة المش

  ٠أمورهم على مشاركتهم فيها
  

  )           ٣٣المادة (
الرئيس وعميد شـؤون الطلبة وعمداء الكليات المعنية في الجامعة مسـؤولون عـن تنفيــذ هـذه 

  التعليمات.
  )          ٣٤المادة (

لم يرد عليه نص في هذه التعليمــات أو أيـة إشـكاالت قـد  تنشــــأ عـن   يبت مجلس العمداء فيما
  تطبيقها .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      
  
  
  
  
  



 ٥٠

  تعليمات التأمين الصحي لطلـبة جامعـة الحسـين بن طالل                     
ات االردنية الرسمية رقم     ) من قانون الجامع٢٧صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (

  .  ٢٠٠١) لسنة ٤٢(
  
  
  

  )            ١المادة (
الل لسـنة ـــــتسمى هـذه التعليمـات ( تعليمـات التـأمين الصـحي لطلبـة "جامعـة الحسـين بـن ط

  .  ٢٠٠٣/ ٢/    ١٦) ويعمل بها ابتداًء من   ٢٠٠٣
  

  )            ٢المادة (
ذه التعليمـات المعـاني المبينـة لهـا ادنــاه مـا لـم تـدل يكون للكلمات التالية حيثمـا وردت فـي هـ 

  القرينة على خـالف ذلك . 
  الجامعـــة  :  جامعــة الحسـين بن طـــالل  .   
المشتركـون  :  جميع طلبة الجامعة المسجلين لنيل أية درجـة جامعية أو شهادة  وجميع طلبة   

         الدراسة الخاصة   .                            
  الـرســم   : رسم االشتراك المقرر للتأمين الصحي للطلبة.   
المعـالجـــة  :  الخــدمات الطبيــة التــي تقــدم  للمشــتركين وتشـــمل االستشـــفاء والفحوصـــات   

ــات  ــة والعملي ــة الحكمي ـــعاعية والمعالج ـــة والصــور  الشـ ـــريرية والمخبري السـ
  سـب احكام هذه التعليمات . الجراحيـة واالدوية والعـالجات الالزمة ح

  
  )          ٣المادة (

االشتراك فـي التـأمين الصـحي إجبـاري لجميـع طلبـة الجامعـة المسـجلين فيهـا، واخــتياري   -أ 
  للطلبة غير المسجلين في الفصل الصيفي.

يسـري مفعـول التأمين الصحي فـور تسـديد الرســوم الجامعيـة بمـا فيهـا الرســـم ويغطـي   -ب 
  لواقعة بين يوم تسجيل الطالب إلى نهاية اليوم السابق للفصل الذي  يليه .  الفترة ا

  ألغراض االشتراك في التامين الصحــي يعتبر الفصل الصيفي فصالً دراســيا ً . -ج 
  

  )          ٤المادة (
يكون رسم االشتراك بالتأمين الصحي  سـبعة دنـانير لكـل فصـل دراسـي، و يـدفع مقـدماً مـع   -أ

  وم الجامعية وال يجوز استرداده.الرس
  ال يعفى أي طالب من الرسم مهما كانت األسباب. -ب 
  ) فلس مائة فلس عن كل عالج يصرف له من عيادة الجامعة .١٠٠يتحمل الطالب مبلغ ( -ج 

  
           )٥المادة (

  -تشمل المعالجــة وفق أحكــام هذه التعليمات ما يلـــي :
  لجامعة ضمن اإلمكانات المتوافرة فيها.المعالجة في عيادة ا -أ 
معالجة األسنان ضمن اإلمكانات المتوافرة في عيادة الجامعـة، باستثناء العمليات الجراحية   -ب 

  ومعالجة القنوات المعقدة. 
  المعالجة المتوافرة في عيادات ومستشفيات وزارة الصحة.   -ج 

  
  
  



 ٥١

  )             ٦المادة (
   -ين الصحي للطلبـــة ما يلي :ال يشمـل التــأم -أ
  الجراحــة التجميليــة. -١    

  تركيب األطراف الصناعية . -٢    
  زراعــة االعضـــاء . -٣    
  معالجة العقم وموانع الحمل . -٤    
  رعاية الحامل قبل وبعد الوالدة والتوليد. -٥    
ة بأنواعها، واألجهـزة الطبيـة أجهزة السمع والنظارات الطبية والعدسـات الطبية الخارجي  -٦   

  المساعدة.
حب الشـباب والكريمـات التجميليـة ، والشـامبو والـدهونات الخاصـة بالوقايـة مـن أشـعة   -٧   

  الشمس ومعجون األسنان.
  المطاعيــم بأنواعهـا . -٨    
  رسوم التقارير الطبية ، بإستثناء رسوم التقارير التي تطلبها الجامعة  . -٩    
م مما جاء في  الفقرة (أ)  من هـذه المـادة يشـمل التـأمين الصـحي مـا ينتــج عـن  على الرغ  -ب

حــوادث يصـاب بهــا الطلبـة أثنــاء عملهـم فــي المختبـرات والمشـــاغل واألعمـال الميدانيــة  
واألنشطة الجامعية أثناء قيامهم بواجبهم دون إهمال منهم على أن تتم المعالجة وفقــاً  لمـا 

  من هذه التعليمات .)  ٥ورد في المادة ( 
  

  )            ٧المادة (
تتم مراجعـة مستشفيات وعيادات وزارة الصحة عن طريق عيادة الجامعـة وبتحويـل رسـمي   -أ

  على النموذج المقرر مع بيان سبب التحويل.
على الرغــم مما جـاء في  الفقرة ( أ ) من هذه المادة يجـوز مـراجعة عيادات ومستشـفيات   -ب

  حة خالل العطل وخارج أوقات الدوام الرسمي للجامعة . وزارة الص
  

  )          ٨المادة (
تكون اإلقامة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لجميع المشتركين في الدرجة الثالثة وفـي 

ة في الدرجة الثالثة تتحمل الجامعة فرق التكاليف للدرجة الثانية فقط .   حالة عدم توفر أِسرَّ
  

  )        ٩المادة (
تكون المعالجة شخصية وال يجوز إعطاء الهويـة الجامعيـة التـي تحمـل الالصـق  ألي شـخص  

  آخر وكل من يسيء استعمالها يعرض نفسه للمسؤولية القانونية . 
  

  )            ١٠المادة (
  يبت الرئيس باية اشكاالت تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات .

  
  )         ١١المادة (
  س الجامعة بناًء على تنسيب من الرئيس  فيما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات يبت مجل

  
  
  
  
  
  



 ٥٢

  التعليمات التنفيذية لنظام صندوق التبرعات في جامعـة الحسين بن طالل
) من نظام صندوق التبرعات في جامعة  ١١صادرة عن مجلس الجامعة بموجب المادة (

  .  ٢٠٠٣) لسنة ٢٤الحسين بن طالل رقم (
  

  
  
  
  

    )١المادة (
تسمى هذه التعليمات ( التعليمـات التنفيذيـة لنظـام صـندوق التبرعـات فـي جامعـة الحسـين بـن 

  م. ٢٠٠٣/  ٥/  ١٣طالل) ويعمل بها ابتداًء من  
  

    )٢المادة  (
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعـاني المخصصـة لهـا أدنـاه مـا لـم تـدل 

  ف ذلك:القرينة على خال
  الجامعــة  : جامعـــة الحسين بن طـــالل   .       
  النظـــام  :  نظام صندوق التبرعات في الجامعة  .       
  المجلــس  :  مجــلـــس الجامعـــــة .        
  الصنـدوق  :  صندوق التبرعات فـي الجامعــة .       
  من يفوضه خطياً .الرئيـس  :  رئيس لجنة إدارة الصندوق أو        
  اللجنــة  :  لجنة إدارة الصندوق المنصوص عليه في النظام .    
التبرعـات :  األمـوال التـي تقـدم للصـندوق تمـويال ًلـه وتحقيقـــاً ألغراضــه عـن  طريـق    

  الوقف أو الوصايا أو الهبات أو المنـح .
  ة  الطالــب  :  الطالب أو الطالبــة المسجل في الجامعـ       

  
  )             ٣المادة (

مع مراعاة أحكــام التشـريعات النافـذة فـي الجامعـة يـتم قبـول التبرعــات التـي تقـدم للصـندوق  
  وفقاً لما يلي: 

تبرع مشـروط لتمويل مشـروع أو نشاط أو لغـرض معـين تحـدده الجهـة المتبرعـة ويكـون   -أ  
  ذلك خطياً .الصرف مشروطاً بموافقة تلك الجهة أو من تفوضه ب

  تبرع مشــروط لدعـم أحد نشــاطات الجامعـــة . -ب  
  تبرع غـير مشــروط للصنــدوق  .  -ج  
  

  )          ٤المادة (
  ) من هذه التعليمات يتم الصرف من الصندوق وفقاً لمـا يلـي:٣مــع مراعاة ما ورد في المادة (

  ) ثالثمائة دينار.  ٣٠٠(بقرار من الرئيس  للمبالغ التي ال تزيد على   -أ  
  ) ثالثمائة دينار.    ٣٠٠بقرار من اللجنة ومصادقة الرئيس للمبالغ التي تزيد على( -ب 

  
  )        ٥المادة (

) ٤تخذ القرار المناسب وفقـاً لمـا ورد فـي المـادة (الجامعة الذي يقوم برفعه الى الرئيس ، ويُ يُقدم طلب المساعدة أو المنحة مبيناً فيه األسباب الموجبة لطلبه الى عميد شؤون الطلبة في   -أ 
  من هذه التعليمات .  



 ٥٣

تعطى المساعدة أو المنحـة للطالـب مـن الصـندوق مـرة واحـدة فقـط فـي الفصـل  الدراسـي    -ب
  الواحد . 

  
  )          ٦المادة (

مرشــح ) مــن النظــام يشـــترط فــي الطالــب ال٣لغايــــات تنفيـــذ الفقــرتين (أ) و(ب) مــن المـــادة (
   -للحصول على منحة أو قرض ما يلي :

 أن ال يكون مبعوثاً من جهة رسمية أو غير رسمية . -أ    
 أن ال يكون موظفاً في مؤسسة رسمية أو غير رسمية . -ب    
  أن ال يكون قد  انذر  اكاديميا ً ما لم يكن قد ألغى هذا اإلنذار.  -ج    
ن السابقين بإحدى العقوبات المنصوص عليها في نظام أن ال يكون قد عوقب خالل الفصلي  -د    

  تأديب الطلبة في الجامعة باستثناء عقوبة التنبيه .  
  

  )            ٧المادة (
تعطى األولوية في الصندوق لـدعم البحـوث العلميـة والدراسـات والبحـوث المتعلقـة بالجامعـة  

  بشكل خاص وتنمية المجتمع األردني بشكل عام.
  

  )            ٨المادة (
) مـن النظـام تحـدد اللجنـة كيفيـة التصـرف بـأموال الصـندوق ٣مع مراعاة ما ورد في المـادة (

  وريعها.
  

  )          ٩المادة (
توضع جميع التبرعات غير المشـروطة فـي حسـاب واحـد ووفـق األغـراض المخصصـة لهـذه  

  التبرعات.
  

     )١٠المادة (
وأوامر الدفع واالعتمادات المستنديـة حسب قيمتـها ووفقاً يتم التوقيع على الشيكات والحواالت  

لما هو وارد في تعليمات التوقيع على الشيكات وأوامر الدفع واالعتمادات المستندية والحواالت 
  المالية المعمول بها في الجامعة . 

  
    )١١المادة (

الصـندوق بمـا  فـي ذلـك تحدد اللجنة اإلجراءات التي تراها ضرورية ومناسبـة لتسيير أعمــال  
  أسس تسديد قيمة القرض ومتابعته .

  
  )        ١٢المادة (

  يبت الرئيـس في أي  إشكــال ينشــأ عـن تطبيق هذه التعليمــات.
  

  )        ١٣المادة (
  يبـت المجلــس فيمـا لم يــرد عليــه نص في هـذه التعليمــات .  

  
  )          ١٤المادة (

ندوق التبرعـــات المعمــول بهــا فــي الجامعــة قبــل نفــاذ هــذه التعليمــات وأيــة  تلغــى تعليمـــات صــ
  قرارات صادرة بموجبها تتعارض مع أحكام هذه التعليمات  . 

  



 ٥٤

  تعليمات القيادة الواعدة في جامعة الحسين بن طـالل
) من قانون الجامعات األردنية الرسمية رقم  ٢٧صادرة عن مجلس الجامعة  بمقتضى المادة  (

  . ٢٠٠١) لسنة ٢٤(
  
  
  
  
  

  )            ١المادة (
)    ٢٠٠٣تسـمى هذه التعليمات (تعليمات القيـادة الواعدة في جامعة الحسين بـن طـالل لســـنة  

  م .  ٢٠٠٣/ ١٦/٢ويعمل بها ابتداء من 
  

  )            ٢المادة (
ادناه ما لم تدل  القرينة يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة لها 

  على خالف ذلك:  
  الجامعـــة  :  جامعــة الحسين بن طالل .          
  الرئيـــس  :  رئيــس الجامعـــــة .          
  العميـــد  :  عميد شؤون الطلبة في الجامعة .          
  العمـــادة   :  عمادة شؤون الطلبة في الجامعة .          
  الفريــق  :   فريق القيادة الواعدة في الجامعة المشكل بمقتضى احكام هذه التعليمات  .            
  الطـــالب :  الطالب أو الطالبة المسجل لنيل درجة البكالوريوس في الجامعــة.          

  
  )             ٣المادة ( 

دة الواعـدة بمـا ال يزيـد علـى يّشكـل في الجامعة  فريق من الطلبـة المتميزين يسـمى فريق القيا
عشرين طالباًيرتبط مباشـرة مع العميد أو من ينيبه ويهدف الى تمثيل الجامعــة  فـي المنتـديات 
والندوات والمحاضـرات والمسابقــات والمناقشـــات والمؤتمــرات الطالبيـة التـي تدعــى إليهـا 

  الجامعة، والزيارات الرسمية إلى مختلف المؤسسـات والوزارات.
  

  عضوية الفـريق 
  )            ٤المادة ( 

    -يشترط في المتقدم لالنتساب إلى الفريق ما يلي : 
  أن يكون من الطلبــة المسجـلين في الجامعـة لنيـل درجــة البكالوريوس . -أ    
  ) سـاعة معتمـدة ولم يتقدم لالنتقـال إلى أي جامعـة أخرى . ٣٠أن يكون قد اكمل (  -ب    
  ) . ٪٧٦ان ال يقـل معدلــه التراكمــي عــن (  -ج    
  ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم توقع عليه أي عقوبة من درجة إنذار أول فما فوق . -د    
  أن يتمتـع بمظهر الئق وثقافة عامة عالية وعالقات جيدة مــع اآلخرين . -هـ    
  

  )            ٥المادة (
عـام جامعي لجنة برئاسة العميد وعضـوية كـل مـن رئـيس شـعبة   يشـكل الرئيس  في بدايـة كل

النشـاطات والهيـئـات الطـالبية في العمـادة واحـد العاملـين في الجـامعـة تكـون مهمتها تطبيــق 
شــروط العضـوية واسـس المفاضـلة بين الطلبة المتقدمين لعضوية الفريق والتنسـيب للـرئيس 

  عليهــم. بأسماء المرشحين بالموافقة 
  



 ٥٥

  )            ٦المادة (
  -تحدد أولويــة عضوية الفريــق  على ضوء اسس المفاضلــة اآلتيــة :

  )  من العالمة الكلية للمعدل التراكمي . ٪٧٠(    -١        
  )  للثـقافـــة العامــــــة . ٪١٠(    -٢        

  . )  للشخصية واللباقة وحسن التصرف ٪١٠(    - ٣        
  )  للمظهر العام واألناقــة والترتيب . ٪١٠(     -٤        

  
  )            ٧المادة (

  تستمر العضوية في الفريق حتى نهايـة العـام الجامعي الذي اختير فيـه الطالب   . -أ 
  -تنتهــي عضويـة الطــالب من الفريق في أي من الحاالت اآلتيــــة : -ب

) مرات متتالية دون عذر يقبلـه العميـد  ٣ـاركة في نشاطات الفريق لـ (اذا تغيب عن المش  -١    
.  

اذا ترك الدراسة أو انقطع عنها مدة فصل دراسي واحد أو اكثر باستثناء الفصل الصـيفي   -٢    
. 

  ) من هـذه  التعليمات. ٤اذا فقـد أي شرط من شروط العضوية الواردة في المـادة ( -٣     
  

  لباس الفـريق
  

  )             ٨ادة (الم
يرتدي اعضاء الفريق  لباســـاً خاصـاً تتحمـل الجامعــة تكاليفـه ويلتــزم الطالـب بالمحافظــة   -أ

عليـه ويعاد للجامعــة في حال فقد  الطالب لعضوية الفــريق قبــل انقضـاء المـدة المنصـوص 
  ) من هذه التعليمات  . ٧عليها في الفقرة (أ) من المادة (

    -لبــاس اعضـــاء الفريــق مـــن  :يتكــون  -ب
  أعضــاء الفريـق  الذكــور : -١    

جاكيت لون عنبري ( لون شعار الجامعة ) ، يطـرز على الجاكــيت شعــار الجامعـة فـي   -        
  الجهة العليا اليسرى  

  بنطلون لون بني غامق . -        
  معة ).قميص لون أصفر ( بلون خلفية شعار الجا -        
  ربطة عنق لون بني غامق مطرز عليها شعار الجامعة في عدة مواقع . -        
  حذاء لون بني . -        
  جرابات لون بيج . -        

  اعضــاء الفريـق اإلنــاث : -٢  
جاكيت لون عنبري ( لـون شـعار الجامعـة ) ، يطـرز علـى الجاكيـت شـعارالجامعة فـي   -        

  اليسرى .الجهة العليا  
  قميص لون أصفر ( بلون خلفية شعار الجامعة ) . -        

  ربطة عنق لون بني غامق مطرز عليها شعار الجامعة في عدة مواقع . -        
  تنورة لون بني غامق . -          

  سم ٦حذاء لون بني غامق ال يزيد ارتفاع كعبه على  -          
  بيج . جرابات تغطي الساق لون -          

  
  
  
  



 ٥٦

  )            ٩المادة ( 
  الرئيـس والعميــد مســؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمـــات .

  
  )            ١٠المادة (

  يبت الرئيـس بأيـة اشـكاالت تنشـــأ عن تطبــيق هذه التعليمــــات . 
  

  )              ١١المادة (
  س  فيما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات  . يبت مجلس الجامعة بناًء على تنسيب من الرئي
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  تعليمات فريق الرواد في جامعة الحسين بن طالل                                       
) من قانون الجامعات األردنية الرسمية  ٢٧صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (

  .  ٢٠٠١) لسنة  ٤٢المؤقت رقم (
  

  
  

 )١المادة (
تسمى هذه التعليمـات ( تعليمات فريق الرواد في جامعة الحسين بن طـالل ) ويعمـل بهـا ابتـداًء 

 م . ٢٠٠٢/  ٢/   ٤من تاريخ   
  

 )٢المادة (
  يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك :

  الجامعـــة  : جامعة الحسـين بن طـالل .      
  الرئيـــس  : رئيس الجامعــــــة .      
  في الجامعة .العمـــادة  : عمادة شؤون الطلبة       
  العميـــد   : عميد شؤون الطلبة في الجامعة .      
 الفريـــق  :  فريق الرواد في الجامعـــة .      

  
 )٣المادة (

يشكل في الجامعة فريق يسمى ( فريق رواد جامعة الحسين بن طالل ) يرتبط مباشرة مع العميد 
 وال يزيد عددهم على عشرين طالباً .

  
 ) ٤المادة (

  -دف الجامعــة من تشكيــل الفريق إلى ما يلي :ته
تشجيع الطلبة على القيام باألعمال التطوعية وصقل الشخصية الطالبيـة القـادرة علـى  - ١

  البذل والعطاء وتحمل المسؤولية .
  إسهام الفريق في تنظيم النشــاطات المختلفـة التي تقيمها الجامعــة . - ٢
ت والنشاطات التي تقام خـارج الحـرم الجـامعي المشاركة في تمثيل الجامعة في اللقاءا - ٣

 وتشارك بها الجامعة .
المشاركة في تقـديم العـون والمسـاعدة واإلرشـاد غيـر األكـاديمي للطلبـة الجـدد فـي  - ٤

  الجامعة.
 

 )٥المادة (
يشكل في الجامعة لجنة برئاسة العميد وعضوية مدير دائرة العالقات وتنميـة المجتمـع ورئـيس 

هيئات الطالبية في العمادة ،تكون مهمتها تطبيـق شـروط العضـوية وأسـس شعبة النشاطات وال
 المفاضلة بين الطلبة المتقدمين لعضوية الفريق والتنسيب للرئيس بالمرشحين للموافقة عليهم 

  
 ) ٦المادة (

  -يشتــرط فيمن يرشــح لعضويـة الفريق ما يلــي :
عـة فصـٌل دراسـيٌّ واحـد   علـى أن يكون قد مضى على التحاقه في الدراسة فـي  الجام - ١

  األقل .
 ) . ٪٦٠أن ال يقل معدله التراكمي عن (  - ٢



 ٥٨

أن يتمتع بمظهر الئق وثقافة عامة عالية ولياقة في حسن الحديث  وحسن التعامل مع  - ٣
 اآلخرين .

أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم توقع عليـه أي عقوبـة مـن درجـة إنـذار أول فمـا  - ٤
  فوق .

 استه في الجامعة أو منقطعاً عنها .أال يكون مؤجالً لدر - ٥
 أن يبقى على دراسته في الجامعة فصالن دراسيان على األقل . - ٦
  

 ) ٧المادة (
 ) . ٪١٥المظهر العام واألناقة  (  -  ) . ٪١٠الثقافة العامـــة     (  -   ) . ٪٦٠المعدل التراكمـي     (  -   -تعتمد أسس المفاضلة التالية بين الطلبة المتقدمين لعضوية الفريق :

 ) . ٪١٥للباقة وحسن التصرف (    -     
  

 )٨المادة (
تستمر عضوية الطالب المشارك في الفريق لمدة عام جامعي واحـد وتسـقط هـذه العضـوية فـي 

  -الحاالت اآلتية :
  انقضاء المدة الزمنية المشار إليها في هذه المادة . -١
 التعليمات  ) من هذه٦غياب أي من الشروط الواردة في المادة ( -٢
التغيب عن المشاركة في النشاطات التي يشارك بهـا الفريـق لـثالث مـرات متتاليـة بـدون   -٣

 عذر.
 االنتقال من الجامعة الى جامعة أخرى . -٤

 
 )٩المادة (

يكون لباس أعضـاء الفريـق كافـة موحـداً مـن حيـث القمـاش والنـوع واللـون وكيفيـة االرتـداء 
  -ويكون بالمواصفات التالية :

   -الطــــالب :  -أ    
الجاكيــت :  كحلـي وأزراره معدنيـة ذهبــية اللــون وعلـى جانبـه األيســر األمـامي شــعار  -  

  الجامعة متضمناً اسم الفريق .
 القميـص   :  أبيض ساده . - 
  ربطة العنق  :  خمرية اللون . - 
 البنطلـون   :  رمادي فاتح . - 
 الـحـذاء   :  أسود اللون .  - 

 الطالبـــات :  - ب 
الجاكيـــت : كحلــي وأزراره معدنيــة ذهبيــة اللــون وعلــى جانبــه األيســر األمــامي شــعار  -       

  الجامعة متضمناً اسم الفريق .
  القميــص  : أبيض ساده . -  
 ربطة العنـق : خمرية اللون . -  
 البنطلون أو التنورة : رمادي فاتح . -  
  سم . ٥للون بكعب ال يزيد ارتفاعه عن الحــذاء  : أسود ا -       

  
  
  



 ٥٩

 )١٠المادة (
 العميــد مســؤول عن تنفيـذ أحكــام هذه التعليمات .

  
 )١١المادة (

يبت مجلس العمداء في ما لم يـرد عليـه نـص فـي هـذه التعليمـات وأيـة إشـكاالت قـد تنشـأ عـن 
   تطبيقها .
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  تعليمات النشاط الكشفي في جامعة الحسين بن طالل                          
  ) من قانون الجامعات األردنية الرسمية ٢٧صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (

  ٢٠٠١) لسنة  ٤٢رقم (
  

  
  
  
  
  

        )١المادة (
ة الحسـين بـن طـالل ) ويعمـل بهـا تسمى هذه التعليمات ( تعليمات النشـاط الكشـفي فـي جامعـــ

  م . ٢٠٠٢/  ٢ /٤ابتداًء من  
  

    )٢المادة (
التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مـا والعبارات  يكون للكلمات  

  -لم تدل القرينة على خالف ذلك :
  الجامعــــة  :  جامعــة الحسين بن طـالل .   
  ـس الجامعـــــة .الرئيــــس   :  رئيــ 
  العمــــادة  :  عمادة شــؤون الطلبـــة .  
  العميـــــد  :  عمـيد شـــؤون الطلبـة . 

  الجمعيــــة  :   جمعية الكشافة والمرشدات األردنية  . 
  

    )٣المادة (
ى ـة يسمــــفريـق مـن الطلب بقرار من الرئيس بنـاًء علـى تنسـيب مـن العميـدالجامعة    يشكل في
ة ـة وتنميــالجوالة للطـالب وفرقـة الجـواالت للطالبـات لتحقيـق أهـداف الحركـة الكشفيـعشيرة  

مـن خـالل لجنـــة   وتحديـد عـددهم  اإليجابيـة ويـتم اختيـارهمالجامعة  مواهب واستعدادات طلبة  
      .  الغرضيشكلها العميد لذلك  

  
  )          ٤المادة (

مادة ( شعبة النشاطات والهيئـات الطالبيـة) تتبع كل من عشيرة الجوالة وفرقة الجواالت الى الع
  ويكلف العميد أحد العاملين في تلك الشعبة مسؤوالً عنهم .

  
  )            ٥المادة (

تمثل كل من عشيرة الجوالة وفرقة الجـواالت الجامعـة فـي المؤتمــرات والمنتـديات والنــدوات 
تـدعى إليهـا الجامعـة وتلـك  والمحاضرات والمعسكرات والمخيمات والتجمعات والـدورات التـي

التي ترد ضمن البرامج والنشاطات التي تعتمدها الجمعيـة والجامعـات األردنيـة ويوافـق عليهـا 
  العميد .  

  
  )              ٦المادة (

يعتمد ما ورد في النظام األساسي للجمعية والتعليمـات الصـادرة بمقتضـاه عنـد تشـكيل عشـيرة 
  جامعة من حيث إدارة برامج النشاط ومتطلبات الترقية .الجوالة وفرقة الجواالت في ال

  
  



 ٦١

  )              ٧المادة (
   -يشترط لعضوية أي من طلبة الجامعـة في عشيرة الجوالة أو فرقـة الجواالت ما يلي :

  أن يكـون من الطلبـة المسجلين في الجامعة. -أ    
ثقافـة عامـة وعالقـات جيـدة  مـع أن يكون حسن السيرة والسلوك متمتعـاً بمظهـر الئـق و  -ب  

  اآلخرين .
  )  سنـة .٢٢) سنـة  وال يزيد على (١٨أال يقل عمر المرشح للعضوية عن ( -ج  
أن ال يكون قد أوقعت عليه أي من العقوبات الواردة في نظــام تأديـب الطلبـة فـي  الجامعـة   -د  

  باستثناء عقوبة التنبيه .
  امج التي يطلبها منه العميد أو المشرف .التعهد بتنفـيذ األعمال والبر -ه   
  

  )             ٨المادة (
  -تلغى عضوية أي طالب من عشيرة الجوالة / فرقة الجواالت في الجامعة إذا :  

  ) من هذه التعليمات.٧فقد أحد الشروط الواردة في المادة ( -١     
)  مـرات  ٣الجـواالت أكثـر مـن (تغيب عن االجتماعات الرسمية لعشيرة الجوالة / فرقة    -٢     

  متتالية بدون عذر أو ستة اجتماعات متقطعة .
 إذا ترك الدراسة أو انقطع عنها مدة فصل دراسي واحد أو أكثر . -٣     

  
  )         ٩المادة (

يرتدي الطلبة لباس الجوالة ولباس الجواالت المعتمد من قبل الجمعية وتتحمل الجامعة تكاليف  
زم الطلبة بالمحافظة عليه ويعاد للجامعة في حال فقد العضوية في هذا النشـاط قبـل تجهيزه ويلت

  انقضاء سنة على اشتراكه .
  

  )        ١٠المادة (
يحق للطلبة المنقولين من الجامعات األردنية األخرى وكـانوا أعضـاء فـي عشيــرة  الجوالـة أو 

ة الجـواالت فـي الجامعــة شريطــــة أن فرقـة الجـواالت فيهـا االلتحـاق بعشـيرة الجوالـة أو فرقـ
  )من هذه التعليمات. ٧يحضروا ما يثبت ذلك على أن تتحقق فيهم الشروط الواردة في المادة (

  
         )١١المادة (

  -تتكون مالية عشيرة الجوالة / فرقة الجواالت في الجامعة من :   -أ 
  الدعم المقدم من الجامعة . -١     
 بات التي يوافق عليها الرئيس . التبرعات واله -٢     
 الدعم المقدم من الجمعية بعد موافقة الرئيس عليه . -٣     

ريع االحتفاالت والبازارات والنشاطات التي يقيمها الجوالة / الجـواالت فـي الجامعـة أو    -٤
 خارجها .

ـة في الجامعـة لغايات ضبط ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكلف مدير الشــؤون المالي  -ب
أحد العاملين في دائرته لإلشـراف علـى ماليـة الجوالـة / الجـواالت حسـب األصـول الماليـة 

 المتبعة في الجامعة .
  

  )         ١٢المادة (
مع مراعاة طبيعة النشاط الكشفي الذي يقيمـه أو يشـارك بـه الجوالـة / الجـواالت فـي الجامعــة 

اب الـرحالت الطالبيـة العامـة الـوارد فـي تعليمــات يطبق عليهم ما يخص تنظيم الرحالت من بـ
  الرحالت الطالبية المعمول بها في الجامعـة .

  



 ٦٢

  
  )       ١٣المادة (

النشاط الكشفي في الجامعة جزء ال يتجزأ من الحيـاة الجامعيــة وكـل مـا هـو ممنـوع ومحظـور 
الجـواالت ألي نشـاط  /داخل الحرم الجـامعي يكـون ممنوعـاً ومحـــظوراً أثنــاء تأديـة الجوالــة 

  يقومون به أو يشاركون به. 
  

  )         ١٤المادة (
  الرئيـس والعمـيد مســؤوالن عن تنفيــذ هذه التعليمـــات .

  
  )        ١٥المادة (

يبت مجلس العمداء في األمور التي لم يرد فيها نص فـي هـذه التعليمـات أو أيـة إشـكاالت تنشـأ 
  عن تطبيقها . 
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  تعليمـات السكـن الداخلـي للطالبـات في جامعة الحسين بن طالل                     
  ) من قانون الجامعات االردنية الرسمية ٢٧صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (

  .  ٢٠٠١) لسنة  ٤٢رقم (
  

  
  
  
  

  )            ١المادة (
ليمات (تعليمات السكن الداخلي للطالبـات في جامعة الحســين بن طـالل ) ويعمـل تسمى هـذه التع 

  م. ٢٠٠٣/ ٥/  ١٣بها ابتداء من 
  

  )             ٢المادة (
يكون للكلمات التالية حيثما وردت فـي هـذه التعليمـات المعـاني المخصصـة لهـا أدنـاه مـا لـم تـدل  

   -القرينة على غير ذلك :
  :  جامعـة الحســين بن طالل .الجامعــــة      
  الـمجلـــس  :   مجلــس الجامعـــــة.      
  الرئيـــــس :   رئيس الجامعـــــــة .    
  عمادة شؤون الطلبة في الجامعة .     :  العمـــــادة      

  لعـميــــد   :  عميد شـؤون الطلبـة في الجامعـة ا 
  معة لسكن الطالبات .السكـــن   :   المساكن التي تخصصها الجا 
  الطالبــــة   :   الطالبـــة فــي الســكن      

  المشرفـــة   :   الموظفة المعينة في الجامعة لإلشراف على السكن .
  

  اإلقامة في السكن
  

  )             ٣المادة (
ً  -أ  ألولويات تكون اإلقامة في السـكن فصلية ويتم قبول الطالبات فيه وفقاً لتوفر اإلمكانات وتبعـا

  يضعها العميد ويوافق عليها المجلس . 
مع مراعاة احكام  الفقرة (أ) من هذه المادة يتم قبـول اقامـة الطالبـة فـي السـكن بقـرار مـن   -ب

  العميد وفق  الشروط واإلجراءات التاليــــة :
كل فصـل أن تعبئ نموذج طلب االلتحاق بالسكن في الوقت الذي تحدده العمادة في بداية    -١     

  دراسي . 
  أن تكون منتظمة في الدراسة في الجامعة .   -٢     
  أن تكون حسنة السيرة والسلوك . -٣     

  أن توقع تعهدا ً بالتقيد بتعليمات السكن وقرارات الجهة المشرفة عليه .  -٤      
  أن تكون خالية من األمراض المعدية والنفسية بموجب تقرير طبي .   -٥      
  

  )               ٤ة (الماد
  -يتم تجديد اإلقامـــة الفصلية في السكن وفق الـشروط واإلجراءات التالية : 

تعبئة نموذج طلب تجديد االقامة في السكن لدى المشرفات الموجودات فـي السـكن الـذي   -أ     
  تقيم فيه الطالبة ، وتقديمه في موعد تعلن عنه العمادة فصلياً  . 

 .  مدير دائرة السكنات بالجامعةلعميد على التجديد بتنسيب من موافقة ا -ب    
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  )            ٥المادة (
يحدد الرئيس باالستناد الى التقويم الجامعي وبتنسيب من العميد مواعيد بدء اإلقامة في السـكن 

  وانتهائها في بداية كل فصل دراسي .
  

  )             ٦المادة (
د قبول اقامة الطالبـات في السـكن اقامـة مؤقتـة لمـدة ال تزيـد علـى يجوز والسباب يقدرها العمي

  اربعة اسابيع . 
  

  )              ٧المادة (
يتولى العميد النظر في أي ظرف استثنائي تقتضي اقامة بعض الطالبـات خــالل العطـل مـا بـين  

  الفصول وتطبق عليهن في هذه الحالة احكام االقامة المؤقتة .
  

  في السكن بدل اإلقامة
  

  )              ٨المادة (
   -يحدد مجلــس امنـــاء الجامعــة ما يلـــي :  -أ

  بدل االقامة الفصلية .  - ١     
 بدل االقامـة المؤقتة .  - ٢     

) دنانير تأمينات مستردة ، وتعاد  لهـا عنـد تـرك ١٠تدفع الطالبة لمرة واحدة مبلغ  وقدره (  -ب
  السكن أو التخرج .

  
  )             ٩المادة (

) عند تقديم طلـب اإلقامـة أو تجديـده أو االلتحـاق  ٨تستوفي البدالت المشار إليها في المادة (  -أ
  بالسكن ، وال ترد اال في الحاالت التالية : 

  االنسحاب من السكـن قبل موعد بدء اإلقامة المحدد وفي هذه الحالة يرد البدل كامالً .   -١    
النسحاب خالل أي وقت في الشهر األول من موعد بدء اإلقامة المحدد وفي هذه الحالـة ا  -  ٢    

 ) من قيمة البدل . ٪٥٠يعاد (
اذا قبلت الطالبة في السكن بعد انقضـاء الشـهر األول مـن بدايـة األشـغال المحـدد  يسـتوفي   -ب

  منها قيمة البدل ، بحيث تتناسب مع المدة المتبقية من الفصل .
  

  )              ١٠(المادة  
ألغراض اإلقامة في السكن أثناء الفصل الصيفي يكون بدل اإلقامة بمقـدار نصـف بـدل اإلقامـة   

  أثناء الفصل الدراسي الثاني الذي يسبقه. 
  

  الرعاية الصحية والنشاطات
  

  )              ١١المادة (
ق باإلســعافات األوليــة تتــولى العمــادة تنظيـــم محاضــرات تثقيفيـــة صــحية خاصــة فيمــا يتعلــ -أ

  والسالمة العامة . 
على المشرفة اتخاذ اإلجراءات المناسبة في الحـاالت المرضـية والطارئـة وابـالغ المعنيـين   -ب

  بذلك .
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  على المشرفة اتخاذ اإلجراء الالزم من اجل المحافظــة على نظافـــة السكـن . -ج
  

  )            ١٢المادة (
  -بالنشاطات الثقافية والترفيهية في السكن على النحو التالي  : تنظم اإلجراءات المتعلقة 
نظراً لمحدودية المسـاحات في السكن ولتهيئة الجو المناســب والراحـــة يجـب التقيـد بمـــا   -أ  

  -يــأتي :
إقامة نشاطات طالبات السكن المقـرة فـي األمـاكن المعـدة لتلـك النشـاطات فـي الجامعـة   -١     

سـكن باسـتثناء اللقـاءات التوجيهيـة للمشـرفات مـع الطالبـات ، والنشـاط خارج مبـاني ال
  المتعلق بالسالمة العامة والنظافة والتكيف لطالبات السنة األولى .

تخصص لوحات اإلعالنات المتوفرة في السـكن إليصـال المعلومـات التـي تهـم الطالبـات   -٢          
  والتي تصدر عن الجهات المعنية في الجامعة .

 عدم إلصاق أي إعالن دون الرجوع إلى إدارة السكن وأخذ موافقتها على ذلك .  -٣     
يشكل العميد في كل سكن فريق عمل تطوعي برئاسـة مسـؤولة الســكن بحيـث يهـدف هـذا   -ب      

  الفريق إلى تحسين مستوى الخدمات وتفعيل النشاطات في السكن .
رئيسة شعبة إسكان الطالبات وفريق العمـل التطـوعي   يعقد اجتماعـاً واحداً شهرياً بحضور  -ج 

 في المساكن لدراسة االقتراحات والطلبات المقدمة من الطالبات .
  

  الواجبــات 
  

  )              ١٣المادة (
     -لغايات اإلقامة في السكن يتعين على الطالبة االلتزام بالواجبات التاليـــة :

  -الهــــدوء :  -أ    
راعاة الهدوء وعدم إحداث أي إزعـاج ســواء مـن المذيـــاع أو المســجل أو الهـاتف م  -١       

النقــال أو التحــدث بصــوت عــال أو أيــة وســيلة أخــرى مــن شــانها اإلخــالل  بــالظروف 
  المناسبة للدراسة والراحة والمطلوبة في السكن. 

  عدم مشاهدة التلفاز إال في األوقات المخصصة لذلك . -٢          
  -النظــــافة :  -ب    

تنظيف الغرفة الخاصة بها  وترتيبها يوميا ً وفـق الشـكل العـام المعتمـد عنـد اسـتالم   -١         
 الغرفة  . 

عدم إلصاق الصور واإلعالنـات علـى الواجهـات األماميـة للسـكن أو الجـدران داخـل   -٢         
  الغرف أو المرافق العامة التابعة له . 

 د باإلجراءات التي تعتمدها إدارة السكن لغايات استخدام مطابخ السكن.  التقي -٣          
استخدام المرافق الصحية في السكن بالشكل السليم وابقائها نظيفة بعد كل اسـتخدام   -٤          

. 
  عدم تخزين األطعمة في الغرف المخصصة لها  .    -٥          

  -أثاث السكن وموجوداته  :  -ج    
المحافظة على أثاث الغرف المخصصة لها ، حيـث يعـّد ذلـك األثـاث عهـدة شخصـية   -١          

  على الطالبة  .
المحافظة على ممتلكاتهـا الشخصـية وال تتحمـل إدارة السـكن  مسـؤولية فقـدان أي   -٢          

 شئ من هذه الممتلكات، ولهذه الغاية ال بد من مراعاة ما يلي :
ترك باب الغرفة المخصصة لها مفتوحاً أثناء الغياب عنها واثناء فترة الليـل عدم    -                

   .  
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على جميع الطالبات في نهاية كـل عـام جـامعي اخـذ كـل مـا يخصـهن مـن  أمتعـة   -                       
 وكتب بسبب أعمال الصيانة العامة في السكن.

   -اً يتضمن التزامها  المحافظة على ما يلي  :توقع الطالبة عند التحاقها بالسكن تعهد -٣          
  النظافة والترتيب في السكن عامة وفي غرفتها خاصة  -                
 أثاث السـكن ولوازمــه بشكل خاص . -                
 العهدة التي تسلمتها ( موجـودات الغرفة ) .  -                

 يالتها وعدم استعمالها أو التصرف بها دون إذن مسبق.  المحافظة على أدوات زم -٤          
  -التصرف داخـل السكن :  -د    

ارتداء المالبس المناسـبة للظهـور فـي كـل مـرة تكـون فيهـا الطالبـة خـارج الغرفـة   -١          
  المخصصة لها .  

خصصـة فـي عدم استقبال األقارب والضيوف إال في األوقات وصاالت االسـتقبال الم  -٢          
كل سكن ، وال يجوز اصطحاب أي منهم إلى غـرف المخصصـة لهـا  كمـا ال يسـمح 

  بإيواء أي زائرة من خارج السكن ألي سبب كان دون علم المشرفة وموافقتها . 
مـدير  مـن سـيبتنالتقيد بأوقات الزيارة في السـكن التـي يقررهـا العميـد بنـاًء علـى   -٣          

  . دائرة السكنات بالجامعة
  عدم التدخين لمحدودية المسـاحات ولما يسببـه هذا األمر من مضـار صحيـة .  -٤          
عدم اقتناء المواد القابلـة لالشـتعال أو السـامة أو الضـارة أو المشـروبات الروحيـة   -٥          

بأنواعها وكذلك أية مطبوعات أو منشورات من شأنها اإلخـالل  بـاآلداب العامـة أو 
  المخصصة من اإلقامة في السكن  .   الغاية 

البقاء في الغرفة المخصصة لها في الموعد المحدد للتفقد الليلي ، وستعد كـل طالبـة    -٦          
 خارج غرفتها في ذلك الموعد غير موجودة في السكن .

  المبيت في المكان المخصص لها وال يسمح لها بتغييره إال بإذن من المشرفة . -٧          
  االمتنــاع عن القيــام بأي فعــل قد يجلب الشـبهة للسـكن . -٨          

القيام بأي فعل من شانه اإلساءة إلى سمعة السكن و/أو الطالبات المقيمـات بـه و/أو   -٩          
 الجامعة.

  -مغادرة السكن والعودة إليه : -هـ  
فـي عطلـة نهايـة األسـبوع والعطـل تدوين إذن خطي في السجل المخصص للمغـادرة    -١        

  الرسمية واألعياد ووفق العناوين الواردة في طلب االلتحاق . 
اذا اقتضت الضرورة مغادرة السكن خالل أيام األسبوع  الدراسية فيتطلب ذلك موافقة   -٢        

و لي أمر الطالبة شخصياً أو يُتَصل به من  خـالل أرقـام الهواتـف المدونـة فـي طلـب 
  اق في السكن وكذلك الحصول على إذن خطـي من إدارة السـكن.  االلتح

إعالم المشرفة في حال الرغبة في المشاركة بالرحالت الطالبية الجامعية قبـل يـومين   -٣        
 على األقل من موعد الرحلة واخذ موافقتها على ذلك .

  بة .  العودة إلى السكن في الموعد الذي تحدده عمادة شؤون الطل -٤       
  

  )           ١٤المادة (
يشكل الرئيس بتنسيب مـن العميـد فـي مطلـع كـل عـام جـامعي لجنــة للتحقيـق فـي مخالفـات   -أ

  طالبات السكن تضم ثالثة أعضاء وعضو احتياط من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة .
  باتها إلى العميـد .ترفع لجنة التحقيق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تنسي -ب
  

  )          ١٥المادة (
في حالـة مخالفة الطالبة ألحكام هذه التعليمات  توقع عليها احدى العقوبات التأديبيـة التاليـة   -أ 

 :  



 ٦٧

  التنبيه الخطي . -١     
 الحرمان من ممارسة نشاطات السكن لفترة محددة . -٢     
 اإلنذار ( األول والثاني ) . -٣     
 اإلنذار النهــــائي . -٤     
  الفصل المؤقت من اإلقامة في السكن لفصل دراسي واحد أو جزء أو اكثر . -٥     
 الفصل النهائي من اإلقامة في السكن . -٦     

الفقــرة (أ) مـن هـذه المــادة وفــق الصـالحيات   عليهــا فـي  تفـرض العقـوبات المنصــوص  -ب
  التالية:

) مـن الفقـرة (أ) مـن هـذه ٢٫١اع العقوبتين الواردتين فــي البنـدين (لمسؤولة السكن إيق  -١   
  المادة .

) مـن الفقـرة   ٣٫٢٫١إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنــود (  لمدير دائرة السكنات  -٢   
  (أ) من هذه المادة .  

 لمادة .) من الفقرة (أ)  من هذه ا٤٫٣٫٢٫١للعميد إيقاع العقوبات المنصوص عليها في (  -٣    
) من الفقرة (أ) مكـن ٥٫٤٫٣٫٢٫١للرئيس إيقاع العقوبات المنصوص عليها فـي البنـود (  -٤   

 هذه المادة  .
) من (أ) مـن هـذه المـادة بنـاء علـى ٦للرئيس ايقاع العقوبة المنصوص عليها في البند (  -٥   

مـن هـذه   )١٤تنسيب العميـد ولجنـة التحقيـق المشـكلة بموجـب الفقـرة (أ) مـن المـادة (
 التعليمات .

  
  )              ١٦المادة (

يقرر العميد بنــاًء على تقرير من الفني المختص تغريم الطالبـة التي تسببت في تلف في السـكن 
  أو المرافق التابعة  له وموجوداتهما بما ال يقل عن مثلي الشيء المتلف .  

  
  )            ١٧المادة (

  ن عن تنفيــذ  أحكام هذه التعليمـات .الرئيـس والعميــد مسـؤوال
  

  )            ١٨المادة (
  يبت المجلـس في الحــاالت التي لم يـرد عليهــا نص في هذه التعليمـات .

  
  )           ١٩المادة (

  يبت الرئيس بناًء على تنسيب من العميد في أية اشـكاالت قد تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات . 
  

             ) ٢٠المادة (
تلغى تعليمات السكن الداخلي للطالبات في الجامعة المعمول بها قبـل نفـاذ هـذه التعليمـات وأيـة  

  قرارا ت صادرة بمقتضاها تخالف أحكام هذه التعليمات .
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  تعليمات خدمـات المكتبة في جامعـــة الحسين بن طـالل 

) من قانون  ١٢فقرة (ب) من المادة () من ال١٢صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى البند (
  ٢٠٠١) لسنة  ٤٢الجامعات األردنية الرسمية رقم (

  
  
  
  
  

  )          ١المادة (
تسمى هـذه التعليمات ( تعليمات خدمات المكتبة في جامعـــة الحسـين بـن طـالل  ) ويعمـل بهـا  

  .٢٠٠٣/ ٩/ ٨اعتباراً من تاريخ  
  

  )            ٢المادة (
   -التالية المعاني المبينة لها في أدناه  ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:يكون للكلمات 

  الجامعــة :  جامعة الحســين بن طــالل .    
  :  نظام اللوازم واألشغال المعمول به في الجامعة .  النظــام      
  الرئيـــس :  رئيـــس الجامعــــــة .    
  في الجامعة .المكتبـــة  :   دائرة المكتبــــة     
  المديـــر  :   مديــر المكتبـــــــة .    
  المستعـير :  المستفيد من خدمات المكتبة وفق أحكام هذه التعليمات .     
المواد المكتبية : الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات ، والخـرائط والرسـائل الجامعيـة،    

والبـرامج واألقـراص   واألفالم والشرائح والصـور واالسـطوانات واألشـرطة
  المدمجة الالزمة ألغراض المكتبة .

  
  )            ٣المادة (

تشترك المكتبة في الدوريات التي تطلبها الكليات واألقسام األكاديمية بتنسيب من مجلس الكليـة 
  وبموافقة الرئيس.  

  
        )٤المادة (

  -ال يجوز إعارة المواد المكتبية إال الى الفئات التالية : -أ
ألعضـاء هيئـة التـدريس والمحاضـرين وأعضــاء الهيئـة اإلداريـة والطلبـة فـي الجامعــة  -١    

بموجب البطاقة الخاصة التي يعتمدها المدير لهذه الغاية وال يجوز استعمالها إال مـن قبـل 
  صاحبها. 

للهيئات والمؤسسـات العامـة والـدوائر الرسـمية وأشـخاص المجتمـع المحلـي للجامعـة   -٢     
وجـب بطاقـة خاصـة تصــدرها المكتبـة لهـذه الغايـة وال يجــوز اسـتخدامها إال مـن قبــل بم

  صاحبها .
) من الفقرة (أ) من هـذه المـادة ٢،    ١تعار الكتب من المكتبة للفئات المذكورة في البندين (  -ب 

  وفق اآللية التالية :
رة مـا ال يزيـد علــى لعضو هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين في الجامعـة اسـتعا  -١       

  ) يوماًً◌ .١٣٠) كتب ولمــدة ال تتجاوز  (١٠(
لطلبة الجامعة المسـجلين للحصـول علـى الدرجـة الجامعيـة األولـى ( البكـالوريوس )   -٢        

 )  يوماً   . ١٤) كتب ، ولمدة ال تتجــاوز (٣استعارة ما ال يزيد على (



 ٦٩

ــة المســجلين للحصــول ع -٣         ــة الجامع ــة ( الماجســتير) لطلب ــة الثاني ــى الدرجــة الجامعي ل
) ٢١) كتب ولمدة ال تتجـاوز (٥والشهادات الجامعية األخرى استعارة ما ال يزيد على (

 يوماً .
  ) يومـــاً .١٤) كتب ولمدة ال تتجاوز (٣لموظفي الجامعة استعارة ما ال يزيد على ( -٤       
) كتـب ، ٥ر الرسمية اسـتعارة مـا ال يزيـد علـى  (للهيئات والمؤسسات العامة والدوائ  -٥       

ــانير و تأمـــين ٥) يومـــاً  مقابــل اشــتراك ســنوي مقــداره(٢١ولمــدة ال تتجـــاوز ( ) دن
  ) خمسة وعشرون ديناراً.٢٥مسـترد مــقداره (

) كتـب، ولمـدة ال ٣ألشـخاص المجتمع المحلي للجامعة  استـعارة ما ال  يزيــد علـى  (  -٦       
) دنـانير و تـأمين مسـترد مقـداره ٥) يوماً  مقابل اشتراك سنوي مقـداره(٢١تتجاوز (

  ) خمسة وعشرون ديناراً.٢٥(
  

  )          ٥المادة (
ال يجـــوز إعـــارة المراجـــع وأعـــداد الـــدوريات والمجموعـــات الخاصــــة والكتـــب النـــادرة  -أ 

ســمعية والبصـرية والمخطوطات والوثائق واألفالم والشرائح والرسائل الجامعيـة والمـواد ال
والمصغرات الفلمية والوسائل اإللكترونية لتخزين المعلـومات ومـا في حكمهـا إال فـي حـاالت 

  خاصة يقدرها المدير، وفي هذه الحالة تطبق أحكـام اإلعارة الليلية .
ال يجوز إعارة الكتاب إذا كان مطلوباً لرف الحجز إال إعارة ليلية تبدأ قبـل نصف ساعة من   -ب 

اية الدوام الرسمي وتنتهي بعد نصف سـاعة من بداية يوم العمل التالي ويراعى التناوب نه
إذا كان الكتـاب مطلوباً ألكثر مـن شــخص  مـن  فئــة واحــدة وتراعـى األولويـة فـي حالـة 

  اختالف الفئة وال يجوز تجديد هذه اإلعارة . 
دريس فـي الجامعـة أو بمبـادرة توضع الكتب على رف الحجز باقتراح من أعضاء هيئة الت  -ج  

من المكتبة قبل بداية كل فصل دراسـي  بما في ذلك الفصل الصيفي بموجب نمـوذج خـاص 
  تعده المكتبة

  
  )         ٦المادة (

  لموظف اإلعــارة طلب بطاقــة الطالب الجامعيــة عنـد  الضــرورة.  -أ
تبيـة  علـى مراقـب المـدخل عنـد على رواد المكتبــة عرض ما بحوزتهم من كتب ومـواد مك  -ب

  خروجهم من المكتبة مع إبراز إثبات الشخصية أو الهوية الجامعية .
  

  )        ٧المادة (
يوجه المدير إشعـاراً خطياً ولمرة واحدة إلى المسـتعير يتضمن طلب رد ما قـد اسـتعاره مـن   -أ 

ال يعفي المستعير من إرجـــاع مواد مكتبية بعد انتهاء مدة اإلعارة ، وان عدم استالم اإلشعار 
  تلك المواد في الوقت المحدد إلرجاعها أو من الغرامات التي تترتب على ذلك .

يخبر المدير الجهة المسـؤولة عن المستعير المخالف التخاذ اإلجراءات المناسـبة فـي حقـه   -ب
  إذا لم يعد المادة  المكتبية المستعارة خالل اليوم المحدد في اإلشعار. 

  
  )         ٨مادة (ال
للمدير الحق في االمتناع عن  إعـارة أي مـادة مكتبيـة أو منـع اسـتعمالها  بشـكل عـام داخـل   -أ

  المكتبة ، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك .
للمدير أن  يطلب إعادة أي مادة مكتبية مسـتعارة مـن المكتبـة قبـل أن تنتهـي مـدة إعارتهـا   -ب

  .حين تقتضي الضرورة ذلك 
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  )          ٩المادة (
يلتزم المسـتعير بدفع مثلي قيمة شــراء المواد المكتبيـة المتلفــة أو المفقـودة باإلضـافة إلـى   -أ

تكاليف التجليد ما لم يقدم الشخص نسخة مماثلة  وفـي هـذه الحالـة يلتـزم بـدفع بـدل تكـاليف 
  جنة يشكلها المدير لهذه الغاية.التجليد وإذا تعذر معرفة ثمن تلك المادة يقدر ثمنها من قبل ل

إذا فقد أو أتلف المستعير جزءاً من كتاب فإنه يغرم ثمن الكتاب ويعامـل كمـا فـي الفقـرة (أ)   -ب
  من هذه المادة.

) دينــاراً واحـداً وخمسمائــة فلـس ١٫٥٠٠يغرم المستعير الذي يفقد بطاقـة المكتبـة مبلـغ (  -ج
  وتصرف له بطاقة جديدة بدل فاقد. 

  
  )        ١٠ة (الماد

إذا تخلف المستعير عن إرجاع أي مادة مكتبية مستعارة في الموعد المحـدد إلرجاعهـا أو لـم   -أ
) فلس عن كل يوم تأخير وإذا زادت مدة التأخير ١٠٠يجدد إعـارتها حسب األصـول يغـرم بـ (

) من هـذه ٩() يوم تعتبر تلك المادة مفقودة  وفي هذه الحالة  تطبق أحكام المادة  ١٠٠على (
  التعليمات  .  

إذا تخلــف مســتعير أي مــادة مكتبيـــة ( استعـــارة ليليــة ) عــن إعادتهــا فــي الوقــت المحــدد  -ب
 ) فلس عن كل ساعة تأخير .  ١٠٠إلرجاعها  يغرم بـ (

علـى الـرغم ممـا ورد فـي الفقـرتين (أ.ب) مـن هـذه الــمادة ، يعفـى المستعــير مـن غرامـة  -ج
  -الت التالية :التأخير في أي من الحا

  اإلجازة المرضية المعززة بتقرير طبي مصدق حسب األصول .  -١          
التأخر لمدة ال تتجاوز أسبوع واحـد نتيجـة وفـاة أحـد أقربـاء المسـتعير مـن الدرجـة   -٢         

  األولى والثانية .
 أي ظرف خاص يقدره المدير . -٣          

  
  )            ١١المادة (

عـارة بــين مكتبـة الجامعـة ومكتبــات الجامعـات األردنيـة األخــرى  ومؤسسـات البحــث تكـون اإل
  العلمي الرسمية، بموجب اتفاقيات خاصة. 

  
           )  ١٢المادة (

  المديــر مســؤول عن تنفيــذ أحكــام هذه التعليمـــات.
  

  )           ١٣المادة (
كاالت قـد تنشـأ عـن تطبيـق أحكـام هـذه يبت الرئيس بناًء علـى تنسـيب مـن المـدير فـي أيـة إشـ

  التعليمات .
  

  )         ١٤المادة (
  يبت مجلس العمـداء في الجامعـــة فيما لم يرد عليه نص في هذه التعليمـات.

  
  ) ١٥المادة (

تلغى األحكام الخاصة بإعارة المواد المكتبية الواردة في تعليمات خـدمات المكتبـة المعمـول بهـا 
  اذ هذه التعليمات وأية قرارات صادرة بمقتضاها تخالف أحكام هذه التعليمات. في الجامعة قبل نف
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  اإلجراءات المتبعة للحصول على هوية طالب جامعية بدل ( فاقد/ تالف) 
  . ٢٠٠١/ ٤/ ٢٣) تاريخ  ٧٦/٢٠٠١صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى قراره رقم ( 

  
  
  
  

   -ويــة طالب جامعيــة بدل فاقــد :اإلجــراءات المتبعــة للحصول على ه   أوالً :
  يتوجه الطالب إلى شعبـة الخدمات الطالبية للتبليغ عن فقدان الهوية فور فقده إياها. -١       

 يتم التأكد من عدم وجودها في سجل الهويات المفقودة في شعبـة الخدمات الطالبية. -٢       
 تعبئة نموذج طلب هوية بدل (فاقد/ تالف).عند عدم العثور على الهوية يقوم الطالب ب-٣       

يراجع الطالب دائرة القبول والتسجيل للتأكد من تسجيله في الجامعة باستخدام النموذج   -٤      
  السابق.

يتوجه الطالب الى الدائرة الماليـة ليـدفع الرســوم المسـتحقة وقـدرها دينـاران بموجـب   -٥      
 وصل مالي.

صل المالي و نموذج طلب هوية بدل (فاقد/ تالف)  بعد إجراء المطلوب يسلم الطالب الو  -٦      
 الى شعبة الخدمات الطالبية الستخراج هوية جديدة.

في حالة تحويل الطالب من تخصص الى آخر يراجـع الطالـب شـعبة الخـدمات الطالبيـة   -٧      
لى ذلك دفـع لتغيير الهوية بعد إحضار إشعار القبول في التخصص الجديد وال يتوجب ع

 أية رسوم.
في حالــة عثـور الطالـب علـى الهويـة المفقـودة عليـه إعادتـــها إلـى شعبــة الخـدمات   -٨      

  الطالبية.
    
  -اإلجــراءات المتبعــة للحصول على هوية طالب جامعيـة بدل تالف :  ثانياً  : 
تأكـد مـن أنهـا غيـر صـالحة يبرز الطالـب الهويـة السـابقة لشـعبة الخـدمات الطالبيـة لل  -١        

  لالستعمال.
 يقوم الطالب بتعبئـة نمـوذج طلـب هويـة بـدل (فاقـد/ تالف). -٢        
يراجــع الطالــب دائــرة القبــول والتســجيل للتأكــد مــن تســجيله فــي الجامعــة باســتخدام  -٣       

  النموذج السابق.
المسـتحقة وقـدرها دينـاران بموجـب يتوجه الطالب إلى الدائرة المالية ليـدفع الرسـوم    -٤       

 وصل مالي.
يسلم الطالـب الوصـل المـالي و نمـوذج طلـب هويـة بـدل ( فاقـد/ تـالف ) بعـد إجـراء   -  ٥       

  المطلوب الى شعبة الخدمات الطالبية الستخراج هويـة جديـدة.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٢

  أسس وشروط المشاركة في رحلة العمرة لطلبة جامعة الحسين بن طالل
  ٢٥/١/٢٠٠١) تاريــــخ  ٢٠/٢٠٠١عن مجلس العمداء بمقتضى قراره رقم (  صادرة

  
  
  
  
 
أوالً :  بعد موافقة األستاذ رئيس الجامعة على الرحلة ، تعلن عمادة شؤون الطلبـة للـراغبين    

بالمشــاركة ويحــدد فــي اإلعــالن موعــد البــدء بتســجيل األســماء ، وآخــر موعــد لــذلك، 
  . وشروط المشاركة في الرحلة 

تسـير رحلة بواقع حافلة أو اكثر حسـب مقتضى الحاجة ، مـن خـالل دائـرة الخدمــات   ثانياً :     
  في الجامعة .

ثالثاً :  يُشـكل عميـد شــؤون الطلبـة لجنـة لتحديـد المشـاركين فـي الرحلـة حســب الشــروط    
  المعلن عنها.

لرحلـة ، بتنسـيب مـن عميـد رابعاً :  يُشـكل األستــاذ رئـيس الجامعـة هيئـة اإلشــراف علـى ا
  شـؤون الطلبة وينسب مدير دائرة الخدمات سائقين لكل حافلة . 

  خامساً :  تحـدد مــدة الرحلـــة حسـب مقتضـى الحاجـــة بما ال يزيــد عـن أسبـوعين .  
  سادساً : يحدد برنامـج وخط ســير الرحلــة مسبقاً  من قبل هيئـــة اإلشـراف على الرحلــة .   
سابعاً :  يتم تكليف موظف من عمادة شـؤون الطلبـة لتسـجيل أسـماء المشـاركين  وال يجـوز   

اإلنابـة بالتسجـيل، ويـتم التسـجيل بموجـب الهويـة الجامعيـة، وتسـجل األسـماء مـن 
  أربعة مقاطع وبخط واضح . 

مجموعتـه  ثامناً :  يتم تنظيم الطلبـة في مجموعـات ولكل مجموعـة قائد مســـؤول عـن أفـراد  
ومتابعتهم، ويبلغ المشرف المسؤول عن المجموعــات بأية مالحظـات فـوراً . علـى أن 
ــيهم . يقــوم  ــد المجموعــة والصــادرة عــن المشــرف عل ـــع بتعليمــات قائ ـــزم الجميـ يلت
المشـرف بمتابعـة المجموعـات التابعـة لـه ويبلـغ رئـيس الرحلـة بأيـة  مالحظـات عــن 

  مجموعته.
ادة شؤون الطلبة استكمال إجراءات السفر للمشـاركين الذين تنطبق علـيهم تاسعاً : تتولى عمـ  

  شروط الرحلة.
  

  
  شروط المشاركين في الرحلة 

  
أن يكون الطالب مسجالً في الجامعة لـذلك الفصـل الـذي تنـوي الجامعـة القيـام برحلـة   -اوالً      

 العمرة فيه.
  بـية باستثنــاء عقوبـة التنبيـه. أن ال يكون قد وقع عليه أي عقوبة تأدي -ثانياً     
  أن ال يكون قد شارك في رحالت العمرة أو الحج التي نظمتها الجامعة سابقاً. -ثالثاً     
 إحضار الوثائق التالية : ـ  -رابعاً     

  ) . ٦× ٤صورتان شخصيتان حديثتان قياس (   -١        
  لى األقل من تاريخ السفر .جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة اشهر ع -٢        
  تصريح سفر ساري المفعول لمدة سنة من مكتب خدمة العلم .  -٣        
إذن إقامـــة بالنســـبة للطلبـــة الوافـــدين، وبطاقـــة حصـــر الجســـور بالنســـبة للطلبـــة  -٤        

  الفلسطينيين . 
  شهادة تطعيم من وزارة الصحة  / حسب طلب السلطات السعودية .  -٥        
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دفع المبلغ المطلـوب لتغطيـة نفقـات اإلقامـة فـي المدينـة المنـورة، ومكـة المكرمـة ،   -٦        
  وضريبة المغادرة ( يحدد المبلغ فيما بعد ) .  

في حالة زيادة عدد الطلبة الوافـدين الـراغبين بالمشـاركة سـتتولى اللجنـة تخصـيص   -٧        
  عدد محدد لهم، يتناسب مع عددهم في الجامعة . 

في حالة زيادة عدد الطلبة المشـاركين عـن سـعة الحـافالت المتاحـة تعطـى األولويـة   -٨      
  لطلبة السنوات المتقدمة وحسب أولوية التسجيل. 

تتولى اللجنـة المشـكلة مـن عميـد شـؤون الطلبـة تحديـد المشـاركين، حسـب األسـس   -٩        
  السابقة. 

  
 


