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 تسمى هذه التعليمات تعليمات الجمعيات العلمية واالندية الطالبية في جامعة البلقاء التطبيقية  F1WEא�د�
  .هاو يعمل بها من تاريخ صدور


 تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المحددة مقابلها ما لم ترد قرينة  F2WEא�د�
 :تدل على خالف ذلك 

 .جامعة البلقاء التطبيقية: الجامعة
 .رئيس جامعة البلقاء التطبيقية: الرئيس

 .عميد شؤون الطلبة: عميد الطلبة
 .امعية المتوسطةالكلية الجامعية أو الج: الكلية

 .عميد أوعميدة الكلية الجامعية أو الجامعية المتوسطة: عميد الكلية
 .الجمعية العلمية الطالبية: الجمعية الطالبية

 .الطلبة المسجلون والمنتظمون لنيل درجة علمية في الكلية: الهيئة العامة للكلية
امة لكل دورة، وهي الهيئة االعضاء المنتخبون من الهيئة الع: الهيئة االدارية للجمعية

الطالبية المخولة بتمثيل الطلبة والقيام بالنشاطات العلمية والثقافية واالجتماعية المختلفة، 
باالضافة الى النوادي الطالبية االخرى ذات االختصاص وفقاً للتعليمات الخاصة بها، وتناط 

 .بها ادارة شؤون الجمعية في الكلية
  .قتضى كشوفات معتمدةمتخاب المحددة فيه أسماء الناخبين بمكان االن: مركز االقتراع


  .، تمثل طلبتها ويكون مقرها حرم الكلية"الجمعية الطالبية " تشكل في الكلية جمعيةٌ  تسمى  F3WEא�د�


 ":الجمعية الطالبية " أهداف  
F4WEא�د�

العلمية  تمثيل طلبة الكلية، والمحافظة على حقوقهم الجامعية، وتبني قضاياهم  -أ 
 .واألكاديمية، والعمل على حلها مع ادارة الكلية

 المشاركة في دعم المسيرة األكاديمية والثقافية واالجتماعية الجامعية والنهوض بها،  -ب 
 .ورفع كفاءتها

توفير فرص التفاعل األكاديمي االيجابي بين الطلبة والهيئة التدريسية والموظفين وادارة   -ج 
 .الكلية

واحترام الراي، والراي اآلخر، وتعزيز روح التعاون، ومفهوم  تنمية روح الحوار،  -د 
 .العمل الجامعي

القيام والمشاركة بالنشاطات الطالبية المختلفة الهادفة والتي تساعد على النهوض ه  -ه 
  .بالعملية التربوية

ونبذ  لصف، وتوثيق عرى الوحدة الوطنية،ز روح االنتماء، ووحدة ايالعمل على تعز  -و 
 .ية واالقليمية والعنصرية الحزبيةالنعرات الطائف

وفير فرص التفاعل البناء مع المجتمعات المحلية ومؤسساتها الرسمية والتطوعية   -ز 
 .بالتنسيق مع ادارة الكلية بما يحقق أهداف الجامعة ومهامها

 .التعاون مع ادارة الكلية في تقديم العون والمساعدة للطلبة المحتاجين في الكلية  -ح 
 . اطات الطالبية مع الجامعات األردنية والعربية والعالميةالمشاركة في النش -ط 
 .المحافظة على سمعة الجامعة وممتلكاتها ومظهرها ونظافتها  -ي 


  .ال يجوز للجمعية الطالبية العمل لغير الغايات التي سبق ذكرها بشكل مباشر أو غير مباشر F5WEא�د�
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 حقيق أهدافها من خالل الهيئة االدارية للجمعية تمارس الجمعية اختصاصاتها، وتعمل على ت F6WEא�د�
  .على أن تكون اجتماعاتها داخل حرم الكلية التابع لها الطالب


 تتألف الهيئة االدارية للجمعية من الطلبة المنتخبين في الكلية، المسجلين لنيل درجة علمية، :F7Eא�د�
  .عضواًالمنتظمين بالدراسة في الكلية من سبعة أعضاء الى أحد عشر 


  .لعضو الهيئة العامة حق الترشيح واالنتخاب، شريطة تسديده لرسم االشتراك السنوي F8WEא�د�


 -:واجبات عضو الهيئة االدارية للجمعية  F9WEא�د�

 .التقيد بانظمة الجامعة وتعليماتها  .أ 
 .واالندية الطالبية، ولوائحها الداخلية. التقيد بتعليمات الجمعيات العلمية  .ب 
 .على تحقيق اهداف الجمعية العمل  .ج 



F10WEא�د� 

في حال حال ثبوت مخالفة عضو الجمعية  -باألغلبية  -يحق للهيئة االدارية للجمعية   .أ 

الى سمعة الجامعة أو إلحاق الضرر  من هذه التعليمات أو ارتكاب ما يسيء) 9(للمادة 
 .ناسبة بحقهبأي من ممتلكاتها رفع كتاب الى عميد الكلية التخاذ االجراءات الم

يتم تبليغ العضو الذي وقعت عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في تعليمات   .ب 
 .االجراءات التأديبية للطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية


 -:شروط الترشيح لعضوية الهيئة االدارية للجمعية :F11Eא�د�

 .ان يكون الطالب أردني الجنسية  .أ 
 ).جيد(دير أن ال يقل معدله التراكمي عن تق  .ب 
اثنتي عشرة ساعة في الفصل ) 12(أن ال يقل عدد الساعات المعتمدة التي سجلها عن   .ج 

 .الدراسي الواحد
 .أن يكون قد مضى على التحاقه بالكلية فصل دراسي واحد على األقل  .د 
 .أن يبقى على تخرجه فصالن دراسيان على االقل  . و
 .بيهنباستثناء عقوبة الت ان ال تكون قد صدرت بحقه عقوبة من لجنة تأديب الطلبة  . ي


 -:حاالت فقدان العضوية من الهيئة االدارية للجمعية :F12Eא�د�

من هذه ) 11(فقدان أحد شروط الترشيح لعضوية الجمعية المنصوص عليها في المادة   -أ 
 .التعليمات

 .مخالفة تعليمات الجمعية ولوائحها  -ب 
 .أو الفصل منها ترك الكلية أو االنسحاب منها  -ج 
 .الوفاة  -د 
 .االصابة أو المرض المعيق عن أداء المهام المنوطة بالعضو، المثبت بتقرير طبي  -ه 
 .االستقالة الخطية  -و 
غياب العضو ثالث مرات متتالية عن حضور جلسات الهيئة االدارية للجمعية أو خمس   -ز 

 .مرات متفرقة دون عذر تقبله الهيئة االدارية  


 بناء على تنسيب الهيئة االدارية للجمعية ) 12(المادة تقبل االستقالة الخطية الواردة في  F13WEא�د�
 .وموافقة عميد الكلية عليها



F14WEא�د�
 

تتم عملية االقتراع النتخاب أعضاء الهيئة االدارية للجمعية في األسبوع الثاني عشر من   .أ 

الفصل الدراسي الثاني من كل عام، وفق اجراءات تعلنهاعمادة الكلية بالتنسيق مع عميد 
 . الطلبةؤون ش
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في حال تعذر اجراء االنتخابات في وقتها المحدد نتيجة ظروف اضطرارية يقدرها   .ب 
 .الرئيس تستمر الجمعية في أداء مهامها حتى زوال ذلك الظرف

 .تتم عملية االقتراع في يوم دراسي واحد  .ج 



F15WEא�د� 

 النتخاب الواحد،يحق لعضو الهيئة العامة االدالء بصوته في كليته فقط مرة واحدة في ا  .أ 

 .وال يجوز التوكيل في االنتخاب
اذا ثبت للجنة االنتخابات حدوث تالعب من أي طالب في عملية االنتخاب، يلغى ترشيحه   .ب 

وصوته، كما يحرم من الترشيح في الدورة التي تليها، وتتخذ بحقه العقوبات المنصوص 
 . لتطبيقيةعليها في تعليمات االجراءات التاديبية في جامعة البلقاء ا



F16WEא�د� 

يتم فتح باب الترشيح بقرار من عميد الكلية في االسبوع التاسع من الفصل الدراسي الثاني   .أ 

لمدة ثالثة أيام دراسية، وتقدم طلبات الترشيح ممن تتوفر فيهم شروط الترشيح للعضوية 
 .في االماكن والمواعيد المحددة) 11(الواردة في المادة 

أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح للعضوية خالل  يعلن عميد الكلية  .ب 
 .ثالثة أيام دراسية من تاريخ انتهاء فترة الترشيح

 .تبدا الدعاية االنتخابية في االسبوع الحادي عشر بعد اعالن أسماء المرشحين  .ج 
ين من يتم إخالء مقر الجمعية وتسليمه لعمادة الكلية مع العهدة المصروفة عليه قبل أسبوع  .د 

 .موعد اجراء االنتخابات للدورة التالية


 يحق للمرشح أن يقدم انسحاباً خطياً للجنة االنتخابات قبل موعد االنتخابات بيوم دراسي  F17WEא�د�
  .واحد على االقل


 تتولى ادارة عملية االنتخاب لجنة مكونة من ثالثة أعضاء من الهيئة التدريسية، يرأسها  F18WEא�د�
وتتخذ قراراتها باالغلبية،  كلية، ويكون أحد أعضائها مساعد العميد لشؤون الطلبة،عميد ال

  .وفي حال تساوي األصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحاً


 -:مهام لجنة االنتخابات F19WEא�د�

النظر في الطعون المقدمة للجنة من المرشحين، والبت فيها خالل أسبوع من تاريخ تقديم   -أ 
 .الطعن

لجان فرعية لالنتخابات في كل دائرة انتخابية، تتكون من عدد من اعضاء الهيئة  تشكيل  -ب 
التدريسية ينسبهم العميد المختص من نفس الدائرة وممثلين عن قسم النشاطات في الكلية، 

 .اً لهارويكون أحد أعضاء الهيئة التدريسية مقر
 .ستلزمات العملية االنتخابيةتحديد مراكز االقتراع والفرز لكل دائرة انتخابية، وتجهيز م  -ج 
 .وضع القواعد واالرشادات العامة، التي تحدد عمليات الدعاية االنتخابية واالقتراع والفرز  -د 
 .تحديد مدة االنتخابات في الدوائر أو االقسام التي لم يكتمل فيها النصاب  -ه 
 .البت في االمور الطارئة المتعلقة بالعملية االنتخابية، التي لم يرد فيها نص  -و 

  


 -:مهام اللجان الفرعية F20WEא�د�

 .اعتماد أسماء مندوبي المرشحين لكل مركز اقتراع وفرز لكل دائرة او قسم انتخابي  .أ 
القيام بختم أوراق االقتراع بالختم المعتمد وتوقيع مقرر اللجنة عليها، وتحرير محضري   .ب 

 .االقتراع والفرز ويوقعهما سائر أعضائها ومندوبو المرشحين
ي القضايا التي تعرقل سير عملية االقتراع والفرز في ذلك المركز، وأن تعذر ذلك البت ف  .ج 

 .تحال القضايا للجنة االنتخابات للبت فيها
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F21WEא�د� 

تعتبر كل دائرة أو قسم أكاديمي دائرة انتخابية مستقلة لها مقعد واحد على االقل في     .أ 

 .نتخابية لها مقعد واحدالجمعية باستثناء الدراسات المسائية فتعد دائرة ا
في حالة وجود ثالث دوائر أو أقسام فاكثر يجوز لعميد الكلية زيادة عدد أعضاء الجمعية،   .ب 

على ان ال يتجاوز أحد عشر مقعداً يتم توزيعها بناء على أعداد الطلبة من قبل عميد 
 . الكلية

 .يكون لكل ناخب صوت واحد فقط في دائرته أو قسمه االنتخابي  .ج 
يد الكلية أعداد الطلبة المسجلين الذين يحق لهم االنتخاب في كل دائرة أو قسم يحدد عم  .د 

 .بموجب القوائم الرسمية التي ترد من وحدة القبول والتسجيل
    تجري االنتخابات باالقتراع السري المباشر، ويشترط العتمادها أن يشارك بها   .هـ  

  االنتخاب في تلك الدائرة االنتخابية األغلبية المطلقة من مجموع الطلبة الذين يحق لهم   
  ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب في اية دائرة أو قسم تمدد االنتخابات ساعتين،   
 .وتعتبر االنتخابات بعد ذلك قانونية مهما بلغ عدد المقترعين  

  اذا تساوى عدد أصوات المرشحين الحاصلين على مقعد الدائرة االنتخابية الواحدة   .و  
 .قسيم مدة العضوية بينهم بالتساوي ما لم يتنازل أحدهم لالخريتم ت   

 .تكون مدة عضوية الجمعية سنة واحدة من تاريخ اعالن نتائج االنتخابات  .ز  
  



F22WEא�د� 

تعد أوراق االقتراع باطلة اذا كانت غير مختومة بختم اللجنة الفرعية أو غير موقعة من   .أ 

 .مقررها
ي عدد أوراق االقتراع داخل أحد مراكز االقتراع بنسبة اذا حصلت زيادة أو نقصان ف  .ب 

من عدد المقترعين يعد االقتراع الغياً في هذا المركز، وتعاد انتخاباته %) 2(تزيد عن 
 .على أن ال تزيد على اسبوع من تاريخه في موعد تحدده لجنة االنتخابات،



F23WEא�د� 

رشح تقديم الطعن خطياً لرئيس لجنة االنتخابات مع بيان االسباب في نتائج يحق الي م  .أ 

 .انتخابات دائرته في مدة التتجاوز أسبوعين من تاريخ ظهور النتائج
يدفع الطاعن رسماً غير مسترد مقداره ديناران، يحول للدائرة أو القسم المالي في الجامعة   .ب 

 .أو الكلية


 من هذه التعليمات تتولى الهيئة االدارية للجمعية ) 4(في المادة  مع مراعاة ما ورد :F24Eא�د�
 -:الصالحيات والمهام التالية

تنفيذ السياسة العامة للجمعية الطالبية، واتخاذ القرارات الالزمة للقيام بالفعاليات   -أ
 .التي تحقق األهداف العامة لها  والنشاطات 

 .قشتها والتنسيب لعميد الكلية القرارهاوضع مشروع موازنة الجمعية الطالبية ومنا  -ب
وضع خطة فصلية تترجم أهداف الجمعية الطالبية بشكل برامج ونشاطات لمناقشتها   -ج

والتنسيب بها لعميد الكلية الستكمال اجراءات اعتمادها خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من 
 . تقديمها  

 .مع الجهات المعنية في الكلية دراسة القضايا الطالبية والعمل على حلها بالتنسيق  -د
تقديم التقارير المالية واالدارية عن نشاطات الهيئة االدارية للجمعية واعمالها لعميد الكلية   -هـ

 .بشكل فصلي
 .النظر في االقتراحات و التقارير المقدمة من أعضاء الجمعية أو من اللجان المنبثقة عنها  -و
يل تعليمات الجمعية الطالبية اذا دعت الحاجة لذلك بعد التسيب لعميد الكلية النظر في تعد  -ز

 . الطلبة لعرضها على مجلس العمداءشؤون موافقة عميد 
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 -:اجتماعات الهيئة االدارية للجمعية
F25WEא�د�

يتم عقد اجتماع العضاء الهيئة االدارية للجمعية خالل أسبوعين على االكثر من تاريخ   .أ 
ا برئاسة أكبر االعضاء الحاضرين سناً، ويتم اثنائها انتخاب انتخابها، وتعقد اولى جلساته

 .رئيسها ونائبه وأمين سره وأمين الصندوق
وجدول   يعتبر اجتماع الهيئة االدارية للجمعية قانونياً عند ابالغ أعضائه خطياً بموعد االجتماع   .ب 

الهيئة   ئيس أعماله قبل ثالثة أيام ،وعند حضور ثلثي األعضاء، على ان يكون من بينهم ر
االدارية للجمعية أو نائبه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يحدد رئيس الهيئة االدارية للجمعية 

 .موعد االجتماع القادم ومكانه خالل مدة ال تتجاوز أسبوعاً
تدون محاضر االجتماعات بمحضر رسمي، وترسل منه نسخة الى عميد الكلية بعد توقيعها من   .ج 

 .الحاضرين  
يئة االدارية للجمعية الدعوة الى اجتماعا عادياً مرتين كل فصل على االقل، لمناقشة تجتمع اله  .د 

 .الموضوعات المدرجة على جدول األعمال
يجوز لرئيس الهيئة االدارية للجمعية الدعوة الى اجتماع استثنائي أو بناء على طلب خطي،   .ه 

 .باب الطلبمقدم من ثلثي أعضاء الهيئة االدارية للجمعية، موضحاً فيه أس
تعلن الهيئة االدارية للجمعية عن موعد اجتماعها ومكانه قبل ثالثة ايام دراسية على االقل من   .و 

 . تاريخ انعقاده، ويتم الحصول على نسخ جدول االعمال من أمين السر
 .في حال غياب رئيس الهيئة االدارية للجمعية تعقد الجلسات برئاسة نائبه  .ز 


 :هيئة االدارية للجمعية بعد انتخابهم القسم التالي أمام عميد الكليةيؤدي أعضاء ال F26WEא�د�
اقسم باهللا العظيم أن اكون مخلصا للوطن والملك، وأن أحافظ على قوانين الجامعة " 

 ".وانظمتها وتعليماتها، وأن أقوم بالواجبات الموكلة الي بامانة وصدق 
  


 االدارية للجمعية يحل مكانه من يليه في ترتيب اذا زالت عضوية أحد أعضاء الهيئة  F27WEא�د�
األصوات في اخر انتخابات جرت في دائرته االنتخابية، على ان يكون من غير اعضاء 
الهيئة االدارية للجمعية ، واذا تعذر ذلك يبقى المقعد شاغراً، وان قل عدد أعضاء الهيئة 

ية مستقيلة حكماً، ويدعو الرئيس االدارية للجمعية عن النصف تعتبر الهيئة االدارية للجمع
  .قيلةتالى اجراء انتخابات جديدة في مدة ال تزيد على شهر من تاريخ اعتبارها مس


  .تتخذ الهيئة االدارية للجمعية جميع قراراتها باغلبية أعضائها :F28Eא�د�


  .في حال تساوي األصوات يكون صوت رئيس الهيئة االدارية للجمعية مرجحاً F29WEא�د�


 يشترط في رئيس الجمعية ونائبه أن يكونا طالبين منتظمين في الدراسات الصباحية لنيل  F30WEא�د�
 .درجة علمية



F31WEא�د�
 

يجب أن تكون قرارات الهيئة االدارية منسجمة مع سياسة الجامعة وأهدافها ومصالحها   .أ 

 ).9( و)  4(ومع ما ورد في المادتين 
ارات الجمعية الى عميد الكلية للمصادقة عليها، واذا لم يصادق تبلغ الهيئة االدارية قر  .ب 

 .عميد الكلية عليها يرفعها لمجلس العمداء للبت فيها


 مهام وصالحيات رئيس الهيئة االدارية للجمعية ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق للهيئة  F32WEא�د�
 -:االدارية

 -:رئيس الهيئة االدارية للجمعية  .أ 
 .عات الهيئة االدارية للجمعيةيراس اجتما .1
 .التوقيع على قرارات الهيئة االدارية للجمعية ومراسالتها الرسمية .2
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التوقيع على أمر الصرف في جميع النفقات بعد اقراره من الهيئة االدارية ومصادقة  .3
عميد الكلية عليه بعد التدقيق من وحدة الشؤون المالية واالدارية في مركز الجامعة 

 .الي واالداري في الكليةوالقسم الم
 .تمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية والطالبية والشعبية  .4
 .الدعوة إلجتماعات الهيئة االدارية في الجمعية .5
تفويض بعض صالحياته لنائب رئيس الهيئة االدارية للجمعية خطياً، واشعار عميد  .6

 .الكلية بذلك
 : نائب رئيس الهيئة االدارية للجمعية .ب

 .بمهام رئيس الهيئة االدارية للجمعية أثناء غيابهالقيام  .1
 .القيام بالمهام التي يسندها إليه رئيس الهيئة االدارية للجمعية .2

 : أمين السر .ج
توجيه الدعوة الى أعضاء الهيئة االدارية للجمعية لالجتماع وتحضير جداول أعمالها  .1

 .على محاضر اجتماعاتها
ئة االدارية للجمعية وتوقيعها من جميع تدوين محاضر جلسات اجتماعات الهي  .2

 .الحاضرين
 .متابعة تنفيذ قرارات الهيئة االدارية من الجمعية  .3
 .استالم وتسليم مراسالت الجمعية التي ترد بإسم الجمعية الطالبية وحفظها وتوثيقها .4
 .القيام بأية مهام أخرى يكلف بها رئيس الهيئة االدارية للجمعية .5

 :أمين الصندوق .د
النفقات وفق لقرارات الهيئة االدارية للجمعية بموجب توقيع رئيس الهيئة صرف  .1

 .االدارية للجمعية وأمين الصندوق مجتمعين و مصادقة عميد الكلية
قبض االيرادات بموجب ايصاالت مختومة بختم الجمعية الطالبية، وايداعها في  .2

 ).32(من المادة ) ب(حساب الجمعية مع مراعاة ما ورد في الفقرة 
 .تقديم كشف حساب شهري بالمقبوضات والمدفوعات للهيئة االدارية .3
 .اعداد التقارير المالية الفصلية المقدمة للهيئة االدارية للجمعية .4
االحتفاظ بالسجالت والدفاتر والمستندات المالية في مقر الجمعية بالتنسيق مع الدائرة  .5

 .المالية في الجامعة
لمدفوعات وكشف الحسابات الشهرية الى عميد إرسال نسخ من ايصاالت القبض وا .6

الكلية الذي يقوم بدوره بإحالتها الى الدائرة المالية في مركز الجامعة بعد تدقيقها من 
 .القسم المالي في الكلية ، لتدقيقها وفقاً لألنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة

تماده من الهيئة االدارية إعداد التقرير المالي السنوي والحسابات الختامية الع .7
 .والمصادقة عليه من قبل عميد الكلية

 


 :الموارد المالية للجمعيةالطالبية F33WEא�د�
للجمعية الطالبية ميزانية خاصة بها، تشرف عليها الهيئة االدارية للجمعية، وتودع أموالها 

  -:ليباسمها في إحدى البنوك العاملة في المحافظة وتتكون مواردها من ما ي
 .مساهمة الجامعة السنوية في دعم النشاطات الطالبية  .أ 
 .الهبات والتبرعات أو االيرادات التي يقرها مجلس العمداء  .ب 
 .ريع النشاطات والفعاليات الطالبية التي تقوم بها الجمعية  .ج 
بدل إشتراك سنوي مقداره دينار اردني واحد من كل طالب مسجل في الكلية يدفعه الطالب   .د 

 .في كل عام دراسي جديد عند التسجيل


  .بدء العام الجامعي وتنتهي بنهايتهبتبدأ السنة المالية للجمعية الطالبية  F34WEא�د�
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 مئة دينار ) 100(للهيئة االدارية للجمعية أن توصي بصرف سلفة نفقات دائمة مقدارها  F35WEא�د�
لمصاريف النثرية والطارئة بموافقة عميد الكلية يحتفظ بها أمين الصندوق لغايات تغطية ا

 .وتسدد حسب األصول المالية المعتمدة في أنظمة الجامعة وتعليماتها


 للجمعية " يقدم امين الصندوق تقريراً فصلياً للهيئة االدارية للجمعية عن الوضع المالي F36WEא�د�
هذا ، ويناقش في أقرب اجتماع للهيئة االدارية للجمعية، وترسل نسخة من "الطالبية 

 .التقرير الى وحدة الشؤون المالية واالدارية في مركز الجامعة


 يتم تدقيق الحسابات الختامية السنوية الخاصة بالجمعية من قبل وحدة الشؤون المالية  F37WEא�د�
 .واالدارية في مركز الجامعة بعد تدقيقها من قبل القسم المالي في الكلية



F38WEא�د� 

للجمعية مشروع الموازنة المالية للجمعية الطالبية، وتقوم بدراسته  تعد الهيئة االدارية  .أ 

 .الطلبة باعتماده بتوصية من عميد الكلية شؤون والتنسيب لعميد
ال يجوز صرف أي مبلغ من موازنة الدورة الالحقة قبل تسوية موازنة الدورة السابقة لها   .ب 

 .مع الدائرة المالية في مركز الجامعة


 ر الفائض المالي للجمعية لصالح ميزانية الجمعية في الدورات المقبلة ، وعلى الهيئة يدو F39WEא�د�
 .االدارية أن تسدد كافة المستحقات المالية على الجمعية ان وجدت قبل انتهاء مدتها


 اال بموافقة " الجمعية الطالبية "ال يجوز اصدار أية نشرات أو بيانات أو مطبوعات من  F40WEא�د�
 .من عميد الكليةمسبقة 


 تنسب الهيئة االدارية للجمعية للعميد أحد أعضائها لعضوية أي لجنة في الجامعة تهتم  F41WEא�د�
 .بقضايا الطلبة وشؤونهم


 بتوصية من مجلس الكلية بناء على تنسيب عميد الكلية وموافقة " الجمعية الطالبية "تحل  F42WEא�د�
الحالة يدعو مجلس الكلية الجراء انتخابات جديدة مجلس العمداء على حلها، وفي هذه 

 .خالل شهرين من تاريخ قرار حل الجمعية من قبل مجلس العمداء


 لعميد الكلية وعميد الطلبة بعد موافقة الرئيس ان يشكال اتدية لذوي النشاطات والهوايات  F43WEא�د�
تطوعية وغيرها ، وذلك لتعزيز الرياضية والثقافية والفنية واالجتماعية والخدمات العامة ال

هوايات الطلبة ونشاطاتهم داخل الكلية وخارجها على ان يكون احد اعضاء الهيئة 
  .التدريسية مشرفاً على ذلك النادي


  .تلغي هذه التعليمات أية تعليمات سابقة تتعلق بمجالس وجمعيات الطلبة ونشاطاتهم F44WEא�د�


 أية أمور لم يرد عليها نص في هذه التعليمات وفي هذه االشكاالت يبت مجلس العمداء في  F45WEא�د�
  .التي تنشأ عن تطبيقها


  .الطلبة وعميد الكلية مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات عميد F46WEא�د�
  

  

  

  

  


