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 إجراءات انتخاب أعضاء مجلس اتحاد طلبة الجامعة األردنية 

 2016/2017للعام الجامعي 
 

 2016/2017 الجاامع  لعاملردنية تعلن اللجنة العليا النتخاب مجلس اتحاد طلبة الجامعة ال 
عن فتح باب الترشح لعضوية اتحاد طلبة الجامعاة الردنياة علاس مىاتوك التليااق والوىاام وللمىاتوك 

 جراءاق التالية: االالثان  )القوائم النىبية المغلقة( وفق 
 

 شروط الترشح : أواًل :
( ساعة معتمدة على 12بنجاح ) طالبًا منتظمًا ومسجاًل في الجامعة وأنهى المرشح أن يكونأ. 

 ( ساعات معتمدة لطلبة الدراسات العليا.6األقل لطلبة البكالوريوس أو )
 ب. أن ال يقل معدله التراكمي عن الحد األدنى المطلوب وهو:

 ( نقطتان للبكالوريوس. 2) 
 الث نقاط لمستوى الدراسات العليا.( ث 3) 

 عضويته في مجلس االتحاد.ج. أن يكون مسجاًل في الجامعة طيلة فترة 

 د. أن ال يكون متوقعًا تخرجه في الفصل الذي تجري فيه االنتخابات.

 أن ال تكون قد أوقعت بحقه أي عقوبة تأديبية، إال إذا تم محو آثارها أو شطبها. هـ.
 و. أال يكون موظفًا بالجامعة.

الـدائرة االنتخابيـة أو علـى  يحدد المتقدم للترشح الدائرة التـي يترشـح عنهـا سـواى علـى مسـتوى. ز
   مستوى القوائم النسبية المغلقة.

 

يــتم فــتح بــاب الترشــح لعضــوية االتحــاد والقــوائم النســبية المغلقــة اعتبــارًا مــن الســاعة الثامنــة مــن  ثانيًا :
وحتـى السـاعة الرابعـة مـن مسـاى يـوم الثالثـاى الموافــ   19/3/2017صـباح يـوم األحـد الموافـ  

مرشحين والحد األعلى  تسعةأن يكون الحد األدنى للقائمة النسبية المغلقة  ، على21/3/2017
وعلـــى أن يحضـــر جميـــ  الطلبـــة  تليااااق علاااس الوااا  ىاااتةومااان طلباااة  خمســـة عشـــر مرشـــحاً 

 المرشحين لهذه القائمة لتعبئة النموذج المخصص لذلك.
 

القـــوائم النســـبية المغلقـــة تعبئـــة  الترشـــح عـــن الكليـــات أو األقســـام أو عـــنبعلـــى الطلبـــة الـــرا بين  ثالثًا :
ـــة  ( الطـــاب  األول(112)قاعـــة ) نمـــوذج الترشـــح المعـــد لهـــذا الغـــر  فـــي عمـــادة شـــ ون الطلب

 (.2والتوقي  عليه، وتقديم صور شخصية حديثة عدد )
 

القـوائم النسـبية المغلقـة الـذين انطبقـت و  األقسام و تعلن أسماى الطلبة المرشحين عن الكليات   رابعًا :
 في عمادة ش ون الطلبة. 26/3/2017المواف   األحديوم  ليهم شروط الترشحع

 

 



 

االثنين المواف  يتم تقديم طلبات الطعون بكشوفات المرشحين لدى اللجنة العليا لالنتخابات يوم  خامىًا:
من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السـاعة الرابعـة مسـاًى فـي مبنـى عمـادة شـ ون  27/3/2017

 الطلبة.
 

 .28/3/2017يتم الرد على طلبات الطعون المقدمة بالقبول أو الرف  يوم الثالثاى المواف   :ىادىاً 
 

صـباح  الساعة الثامنة مـن يبدأ المرشحون بالدعاية االنتخابية لمدة خمسة أيام عمل اعتبارًا من :ىابعاً 
 .5/4/2017 األربعاىمساى يوم الساعة الرابعة من ولغاية  30/3/2017 الخميسيوم 

 

 تكون مادة الدعاية االنتخابية وفقًا لألسس التي ستصدر عن اللجنة العليا لالنتخابات.  :ثامناً 
 

آخـــر موعـــد لالنســـحاب مـــن الترشـــح لعضـــوية اتحـــاد الطلبـــة لمســـتوى الكليـــات واألقســـام والقـــوائم  :تاىعاً 
 .5/4/2017المواف   األربعاىالنسبية المغلقة يوم 

 

مــن الســاعة التاســعة صــباحًا وحتــى  6/4/2017الموافــ   الخمــيسالقتــراس ســتكون يــوم عمليــة ا :عاشراً 
 مساًى من اليوم نفسه وفي القاعات التي تحددها لجان الكليات. الرابعةالساعة 
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