1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات مجلس الطلبة" في جامعة الشرق اوسسرط لسرةة  ،2015سيعمر بارا اعتباراامنا م
ترايخمإقرااهر.م

2

يكسن للكلمات سالعباقات اآلتية حيثما سقدت في هذه التعليمات المعاةي المخصصة لاا أدةراه مرا لرد ترد
الققيةة على خالف ذلك:
الجامعة

القئيس

 :قئيس جامعة الشق اوسسط.

العميد

 :عميد شؤسن الطلبة.

العمادة

 :عمادة شؤسن الطلبة.

المجلس

 :مجلس الطلبة.

قئيس المجلس

 :قئيس مجلس الطلبة المةتخب من الايئة العامة.

الايئة اإلداقية

 :الايئة المةتخبة من المجلس إلداقة شؤسةه.

الدائقة االةتخابية

 :ك قسد أكاديمي يمةح دقجة علمية.

اوغلبية الةسبية

 :العدد اوعلى من أصسات المقتقعين بغض الةظق عن ةسبتاا.

الايئة العامة

اوغلبية

3

 :جامعة الشق اوسسط.

 :جميع الطلبة المةتظمين المسجلين بالجامعة لةي دقجة علمية.

 :ما زاد عن ( )%05من أصسات المقتقعين.

يادف المجلس إلى تحقي الغايات اآلتية:
أ.

تعمي االةتماء للجامعة سالسطن ساومة.

ب.

تعزيز الديمققاطية ساحتقاد القأي اآلخق لدى الطلبة.

د.

تعزيز ثقافة العم التطسعي المجتمعي.

ج.

اإلسااد في صق شخصية الطالب المسؤسلة المستقلة.

ه.

تمثي

س.

تعزيز المشاقكة في الةشاطات الطالبية الالمةاجية.

ز.

المحافظة على سمعة الجامعة سالتقيد بأةظمتاا ستعليماتاا.

ح.

الطلبة لدى الجامعة ستبةي قضاياهد بدقة سأماةة سمتابعتاا سف

ستعليماتاا.

أةظمة الجامعة

تحفيز الطلبة لتقديد المشاقيع القيادية بما يساد في خدمة المجتمع.
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4

يشتقط في المقشح لعضسية المجلس سقئيسه اآلتي:
أ.

ب.

6

ج.

د.

أن يبقى على تخقجه ( )33ساعة دقاسية معتمدة كحد أدةى.

أ.

التصسيت في االةتخابات ح لك عضس في الايئة العامة.

ب.

تتد اةتخابات المجلس خال الفص الدقاسي الثاةي من ك عاد جامعي سيحردد مسعرد االةتخابرات

ج.

تُجقى االةتخابات لعضسية المجلس في يسد دقاسي ساحد فقط.
يةتخب المجلس لعاد جامعي ساحد.

بققاق من القئيس بةاء على تةسيب من العميد.

تةاط عملية االةتخابات للجةة عليا تسمى (اللجةة العليا لالةتخابات) يشكلاا القئيس ستتكسن من:

.1

العميد (قئيساً).

.2

ثالثة من أعضاء الايئة التدقيسية يختاقهد القئيس.

.4

ثال ثة ممثلين عرن الطلبرة يةسرباد العميرد فري االةتخابرات اوسلرى ،ستةسرباد الايئرة اإلداقيرة إلرى

.3

8

أن يكسن طالب الدقاسات العليا قد مضى على تسجيله ( )3ثالثة فصس دقاسية على اوق .

يشك المجلس من مجمسعة الطلبة المةتخبين في ك دائقة اةتخابية.

د.

7

أال تكسن بحقه عقسبة تأديبية (إةذاق أس فأكثق).
أن يكسن قد أتد دقاسة ( )33ساعة معتمدة بةجاح على اوق  ،سأال يق معدله الت اقكمي عن جيد.

ه.

0

أن يكسن طالباً مةتظماً في الجامعة.

اثةين من العمادة يةسباما العميد.

قئيس اللجةة في االةتخابات الالحقة ،على أال يكسةسا من المقشحين لتلك الدسقة.

مامات اللجةة العليا لالةتخابات:
أ.

ب.

استالد طلبات التقشح لعضسية المجلس سقئاسته ستدقيقاا خال المساعيد المحددة لاذه الغاية.

تشرركي لجرران فقعيررة لالةتخابررات فرري كر دائررقة اةتخابيررة ،ستتكررسن اللجةررة الفقعيررة مررن ممثر مررن

العمررادة ،سعضررس هيئررة ترردقيس يةسرربه العميررد المخررت

ج.

د.

سيكسن عضس هيئة التدقيس قئيساً لاذه اللجةة.

مررن الرردائقة ةفسرراا ،سساحررد مررن الطلبررة،

تحديد مقاكز االقتقاع سالفقز لك دائقة اةتخابية ستجايز مستلزمات العملية االةتخابية.
البت في اومسق الطاقئة التي لد يقد فياا ة

سالمتعلقة بالعملية االةتخابية.
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هر.

س.
ز.

9

البت في الطعسن المقدمة عةد قفض العضسية.

تتخررذ اللجةررة ق اققاتاررا باوغلبيررة ،سعةررد تسرراسي اوصرسات تررقجح الجاررة الترري صررست معاررا قئرريس

اللجةة.

تمديد مدة االةتخابات في الدسائق التي لد يكتم فياا الةصاب.

مامات اللجةة الفقعية المةبثقة عن لجةة االةتخابات العليا:
أ.

ب.
ج.

اعتماد أسماء مةدسبي المقشحين اوصليين ساالحتياط لك دائقة اةتخابية.

ختد أس اق االقتقاع سالتسقيع علياا من قئيس اللجةة.

البت في اإلشكاالت التي تعقق سيق عملية االقتقاع سالفقز في ذلك المقكز ،ساذا تعذق ذلرك يحرا

اومق إلى اللجةة العليا لالةتخابات.

15

11

أ.

يتد فتح باب التقشح بققاق من قئيس اللجةة العليرا لالةتخابرات ،سلمردة ثالثرة أيراد ،ستقردد طلبرات
التقشح ممن تتسافق فياد شقسط التقشح الساقدة في المادة ( )4في اوماكن سالمساعيد المحددة.

ب.

يعلن قئيس اللجةة العليا لالةتخابات أسماء المقشحين خال ثالثة أياد دقاسية من تاقيخ اةتاراء

ج.

تبدأ الدعاية االةتخابية فسق إعالن أسماء المقشحين على أال تتجاسز ثالثة أياد دقاسية.

فتقة التقشح ممن اةطبقت علياد شقسط العضسية سالقئاسة.

للمقشح الذي يقيد االةسحاب تقديد كتاب اةسحاب خطي للجةة العليا لالةتخابرات قبر مسعرد االةتخابرات
بيسد ساحد على اوق .

12

إذا تعذق إجقاء االةتخابرات فري سقتارا المحردد ةتيجرة ظرقسف اضرطقاقية يقردقها الرقئيس ،للمجلرس القرائد
االسررتمقاق فرري أداء ماامرره حتررى زسا تلررك الظررقسف علررى أال تزيررد المرردة عررن شرراق ساحررد .سفرري حررا
استمقاق تلك الظقسف عن المدة المقققة يح المجلس تلقائيا.

13

أ.

يعرد كر قسررد أكرراديمي دائررقة اةتخابيررة ساحرردة ،سفرري حرا عرردد سجررسد أقسرراد فرري الكليررة تعررد الكليررة دائررقة
اةتخابية ساحدة.

ب.

ج.

يةتخب قئيس المجلس من أعضاء المجلس.

ُيةتخب أعضاء المجلس من الايئة العامة في ك دائقة اةتخابية بحيث تكسن ةسربة التمثير مقعرداً ساحرداً
لكر مررائتي طالررب (سفر قاعرردة التققيررب إلررى  )05علررى أال يزيررد عررن عضررسين لكر دائررقة اةتخابيررة .أمررا
الدسائق االةتخابية الصغيقة التي يق عدد الايئة العامة فياا عن مائتي طالب فيحدد لاا مقعد ساحد ماما

بلغ عدد الةاخبين).
د.

يحردد قئريس اللجةررة العليرا لالةتخابررات أعرداد الطلبرة المسررجلين الرذين يحر لارد االةتخراب فرري كر دائررقة

سيعلن عدد ممثلياد بمسجب القسائد القسمية التي تقد من دائقة القبس سالتسجي .
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هر.

تُجررقى االةتخابررات برراالقتقاع السررقي المباشررق ،سيشررتقط العتمادهررا أن يشرراقك فياررا اوغلبيررة مررن مجمررسع
الطلبررة الررذين يح ر لاررد االةتخرراب فرري تلررك الرردائقة سفرري حررا عرردد اكتمررا الةصرراب فرري أي دائررقة تمرردد
االةتخابات لمدة ساعتين ،ستعد عملية االةتخاب بعد ذلك قاةسةية ماما بلغ عدد المقتقعين.

14

للةاخررب اإلدالء بصررسته فرري دائقترره االةتخابيررة فقررط سلمررقة ساحرردة ،سال يجررسز التسكي ر فرري االةتخرراب سلرره
اةتخرراب مقشررح ساحررد فقررط مررن مقشررحي دائقترره االةتخابيررة لعضررسية المجلررس ،باإلضررافة إلررى حقرره فرري

اةتخاب قئيس للمجلس من بين المقشحين لاذا المةصب على مستسى الجامعة.

10

أ.
ب.

16

تعررد أس اق االقترررقاع باطلرررة إذا كاةرررت غيررق مختسمرررة بخرررتد اللجةرررة الفقعيررة أس غيرررق مسقعرررة مرررن
قئيساا.

إذا حصر زيررادة أس ةقصرران فرري عرردد أس اق االقترقاع داخر أحررد مقاكررز االقترقاع بةسرربة تزيررد عررن

لغى في المقكز المرذكسق ستعراد اةتخاباتره خرال أسربسع
( )%0من عدد المقتقعين ،يعد االقتقاع ُم ً
مررن ترراقيخ االةتخرراب اوس  ،إال إذا كرران الفررق فرري عرردد اوص رسات بررين المقشررح الفررائز اوخيررق
سالذي يليه اكبق من ةسبة الزيادة أس الةقصان ،ففي هذه الحالة تعد االةتخابات قاةسةية سال تعاد.

ج.

في حا تساسي اوصسات بين اثةين أس أكثرق مرن المقشرحين تجرقى ققعرة أمراد الحضرسق الختيراق

أ.

لك مقشح الح فري تقرديد طعرن خطري بةترائج االةتخابرات إلرى اللجةرة العليرا مرع بيران اوسرباب

المقشح الفائز.

خرال مردة ال تتجراسز أسرربسعاً مرن تراقيخ ظاررسق ةترائج االةتخابرات ،علررى أن يسردد مقردد الطعررن

17

خمسين ديةا اقً كقسسد غيق مستقدة تحس إلى ميزاةية المجلس.

ب.

تقسد اللجةة العليا بدقاسة الطعسن المقدمة ،سبعدها تصردق ققاقهرا بارذا الخصرس

أ.

يعقرررد المجلرررس اجتماعررره اوس بقئاسرررة قئيسررره الةتخررراب ةائبررره سأمرررين السرررق سأمرررين الصرررةدس

قطعياً.

سيكرسن ققاقهرا

سأعضرراء الايئررة اإلداقيررة للمجلررس برراالقتقاع السررقي المباشررق ،ستكررسن ق اققاترره باوغلبيررة الةسرربية
وعضرراء المجلررس سيشررتقط فرري االجتمرراع اوس حضررسق أغلبيررة ثلثرري اوعضرراء ،سذلررك خررال

أسررربسعين مرررن تررراقيخ إعرررالن ةترررائج االةتخابرررات علرررى أن يحررردد بعرررد ذلرررك أسقرررات اجتماعاتررره

سمساعيدها.

ب.

تكسن اجتماعات المجلس علةية.

ج.

يجررسز عقررد جلسررات سررقية للمجلررس بمسافقررة أغلبيررة اوعضرراء سبمسافقررة العميررد إذ اقتضررت ذلررك

طبيعة المسضسعات المطقسحة.
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د.

هر.

18

تصدق ق اققات المجلس بأغلبية أصسات أعضائه الحاضقين.

صالحيات المجلس:
.1

إعداد خطة عمله سمةاقشتاا ساققاقها.

.2

إعداد التققيقين اإلداقي سالمالي ساققاقهما.

.3

.4

19

يكسن اجتماع المجلس قاةسةياً إذا حضقه أغلبية أعضائه.

أ.

إعداد مسازةة له سقفعاا إلى العميد الذي يقفعاا بدسقه إلى القئيس.

مةاقشة قضايا الطلبة التي تقد مرن الايئرة اإلداقيرة ساقترقاح الحلرس المةاسربة لارا ثرد قفعارا إلرى

العميد سالذي بدسقه يقفعاا إلى القئيس.

صالحيات قئيس المجلس:
.1

الدعسة إلى عقد اجتماعات المجلس سالايئة اإلداقية.

.2

قئاسة اجتماعات المجلس سالايئة اإلداقية.

.4

تمثي المجلس لدى الجامعة.

.3

إحالة ق اققات المجلس ستسصياته إلى الايئة اإلداقية التخاذ اإلجقاءات الالزمة بشأةاا.

ب.

يتسلى ةائب قئيس المجلس صالحيات القئيس في حالة غيابه.

ج.

يتسلى أمين سق المجلس الصالحيات اآلتية:

.1

.2

إعداد محاضق الجلسات.

.4

تزسيد العميد بمحاضق جلسات المجلس.

.3

د.

إعداد جداس اوعما بالمسضسعات التي يحيلاا إليه قئيس المجلس.
استالد مقاسالت المجلس سحفظ مستةداته سأسقاقه سأختامه.

.0

القياد بأي مامات أخقى يكلفه باا قئيس المجلس.

.1

تةفيذ صقف الةفقات سفقاً لق اققات الايئة اإلداقية سمسافقة العميد.

مامات أمين الصةدس :
.2

استالد جميع المقبسضات بمسجب إيصاالت سايداعاا في حساب المجلس.

.4

تقديد كشف شاقي إلى قئيس المجلس بالمقبسضات سالمدفسعات لقفعاا إلى العميد.

.3
.0

تقديد التقاقيق المالية للمجلس سالايئة اإلداقية لقفعاا إلى العميد.
مسك الدفاتق سالسجالت المالية.
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أ.

تررديق شررؤسن المجلررس هيئررة إداقيررة بقئاسررة قئرريس المجلررس ،سعضررسية ك ر مررن :ةائررب قئرريس
المجلس ،سأمين السق ،سأمين الصةدس  ،سقؤساء اللجان الدائمة.

ب.

يشك المجلس اللجان الدائمة من ثالثة أعضاء كحد أعلى لك لجةة ،يةتخبسن من بيةاد قئيساً

ج.

مامات لجان الكليات:

سمقق اقً سبعد تشكيلاا تسمى باسد الكليات (لجان كليات).
.1

.2

.3
.4

.0

21

الايئة اإلداقية.

إعداد خطط الةشاطات الطالبية على مستسى الكلية سقفعاا إلى الايئة اإلداقية.
تةفيذ ق اققات الايئة اإلداقية المتعلقة بشؤسن طلبة الكلية.

ب.

تةتخب هذه اللجان قؤساء سمقققين لاا في أس اجتماع تعقده بعد تشكيلاا.

تةظد أعما اللجان الدائمة سالمؤقتة ستحدد مااماا ساختصاصاتاا بمسجب أسس خاصة يصدقها
المجلس.

يح لجميع لجان المجلس أن تستعين بمن تقاه مةاسباً من أعضاء الايئة العامة.

مامات الايئة اإلداقية:
.1

تةفيذ ق اققات المجلس سمتابعة تسصياته.

.2

إعداد مشقسع مسازةة المجلس.

.3

اإلشقاف على اللجان سمقاقبة أدائاا.

.0

دقاسة القضايا الطالبية ساقتقاح الحلس المةاسبة لاا.

.4

24

دقاسررة قضررايا الطلبررة فرري الكليررة ساقت رقاح الحلررس لاررا ،سقفررع هررذه الحلررس المقتقحررة إلررى

أ.

د.

23

متابعة تةفيذ الةشاطات التي يققها المجلس على مستسى الكلية.

يح للمجلس تشكي لجان مؤقتة تساعده في أعماله حسب مقتضيات الحاجة.

ج.

22

إعداد التققيق السةسي المتعل بالةشاطات الالمةاجية على مستسى الكلية.

لبقمج الطلبة سةشاطاتاد.
سضع مشقسع خطة عم ا

.6

إعداد التققيقين اإلداقي سالمالي سقفعاما إلى المجلس.

أ.

تجتمع الايئة اإلداقية بعد تشكيلاا خال مدة ال تزيد عن أسبسع ساحد.

ب.

تجتمع الايئة اإلداقية ك أسبسعين مقة ساحدة على اوق إال إذا دعت الحاجة إلى خالف ذلك.

تبلغ الايئة اإلداقية ق اققات المجلس الى العميد ،ستكسن هذه الق اققات ةافذة بعد مصادقة العميد علياا.
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أ.

تسقط عضسية قئيس المجلس أس أي عضس في اوحسا اآلتية:
.1

إداةته باقتكاب جةاية أس جةحة أس أي عقسية مقققة من مجالس الجامعة المختصة.

.2

فقررردان أحرررد شرررقسط العضرررسية المةصرررس

.3

إقدامه على اقتكراب عمر محظرسق أس مخالفرة ساضرحة وهرداف المجلرس أس اإلسراءة إلرى

.4

االةتقا أثةاء فتقة العضسية من دائقة اةتخابية إلى أخقى.

.0

التغيب عن حضسق جلسات المجلس أقبع مقات متتالية أس سربع مرقات متفققرة دسن عرذق

.6

االستقالة الخطية.

.7

التقاكمي.

عليارررا فررري المرررادة القابعرررة باسرررتثةاء المعرررد

سمعة المجلس أس الجامعة.

مقبس .
السفاة.

ب.

تسقط العضسية بأغلبية ثلثي أصسات أعضاء المجلس في الحاالت الساقدة في البةد ( )3من هذه

26

أ.

للمجلس مسازةة خاصة به تتكسن مساقدها مما يأتي:

27

يتد الصرقف برأمق مرن الرقئيس سفقرا للةظراد المرالي سفري حردسد المسازةرة العامرة المعتمردة ،سضرمن خطرة

المادة ،ستسقط حكماً في الحاالت الساقدة في البةسد اوخقى.

.1

مةحة مالية تقدماا الجامعة بساقع ديةاق ساحد عن ك طالرب مسرج فري كر عراد جرامعي

تسضع هذه المةحرة بحسراب مسرتق ً فري ماليرة الجامعرة يرتد الصرقف مةره بمسافقرة العميرد
سبفرساتيق قسررمية سمصرردقة ،سال تصررقف أمرسا ةقديررة للمجلررس ،سترردفع هررذه المةحررة علررى
قسطين سيقتطع مةاا ما يعاد  %15بد الخردمات التري تقردماا الجامعرة ستسرسى اومرسق

.2

المالية عةد ةااية ك فص جامعي.

الابات سالمةح سالتبقعات التي يساف علياا القئيس.

.3

قيع الةشاطات التي يقسد باا المجلس.

.4

قسسد الطعن الساقدة في المادة (.)16

.0

أي مساقد أخقى يساف علياا القئيس.

العم المقدمة سبعد التدقي من سحدة الققابة اإلداقية سالمالية.
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يؤدي قئريس المجلرس سأعضراؤه القسرد الترالي أمراد الرقئيس فري مسعرد أقصراه أسربسع مرن إعرالن ةترائج
االةتخابات.

29

أ.

إذا شغق مكان قئيس المجلس يحر محلره ةائبره علرى أن يرتد اةتخراب ةائبرا للرقئيس سفقرا وحكراد
المادة (/17أ) من هذه التعليمات.

ب.

إذا شررغق مكرران عضررس مررن أعضرراء المجلررس يح ر محلرره مررن يليرره بعرردد اوصرسات ضررمن دائقترره

ج.

إذا شغق مكان ةائب قئيس المجلس أس أمين السق أس أمين الصةدس يةتخب المجلس بدالً مةه.

االةتخابية.

35

تعد أي لجةة مستقيلة باستقالة أغلبية أعضائاا.

31

يكسن أي اجتماع قاةسةياً بحضسق أغلبية اوعضاء.

32

تتخذ الق اققات سالتسصيات بأغلبية اوعضراء الحاضرقين ،سفري حرا تسراسي اوصرسات ترقجح الجارة التري
صست معاا قئيس الجلسة.

33

يماقس المجلس صالحياته بحيث ال تتعاقض هذه المماقسة مع الصالحيات المةسطة باإلداقات المختلفة
في الجامعة ،سذلك سفقاً وةظمة الجامعة ستعليماتاا.

34

يح للرقئيس لظرقسف خاصرة حر المجلرس ستمديرد ساليتره ستأجير االةتخابرات ،سفري حرا حر المجلرس
تؤس أمساله إلى حسابات الجامعة.

30

تعد سالية المجلس مةتاياً حكماً قب أسبسعين من مسعد االةتخابات.
في هذه التعليمات.

36

يبت القئيس في الحاالت التي لد يقد فياا ة

37

القئيس سالعميد مسؤسالن عن تةفيذ أحكاد هذه التعليمات.

38

ال يجسز تعدي هذه التعليمات أس إلغاؤها إال بققاق من مجلس اومةاء.

39

تعد هذه التعليمات ساقية بعد إققاقها من مجلس اومةاء حسب اوصس .
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