تعليامت مجلس طلبة جامعة فيالدلفيا

صادرة عن مجلس أمناء جامعة فيالدلفيا بتاريخ 2001 / 6 / 11

الفصل األول  :التعريفات

املادة (:)1
يشكل يف جامعة فيالدلفيا مجلس يسمى مجلس طلبة جامعة فيالدلفيا ميثل
طلبتها ،ويكون مقره الحرم الجامعي.
املادة (:)2
يكون للعبارات التالية املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة عىل خالف ذلك:
الجامعة :جامعة فيالدلفيا.
العامدة :عامدة شؤون الطلبة يف جامعة فيالدلفيا.
الرئيس :رئيس جامعة فيالدلفيا.
العميد :عميد شؤون الطلبة يف جامعة فيالدلفيا.
املجلس :مجلس طلبة جامعة فيالدلفيا.
الهيئة العامة :جميع الطلبة املنتظمني املسجلني يف جامعة فيالدلفيا لنيل درجة البكالوريوس.
الفصل الثاين  :األهداف
املادة (:)3
أ  -يهدف املجلس إىل تحقيق ما ييل:
 .1دعم األنشطة الطالبية يف املجاالت العلمية والثقافية واالجتامعية والرياضية.
 .2تعزيز روح التعاون ومفهوم العمل الجامعي.
.3متابعة قضايا الطلبة ،وتوعيتهم بواجباتهم ،واملحافظة عىل منجزاتهم ،والعمل
مع إدارة الجامعة عىل حل مشكالتهم.
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 .4تنمية املامرسات الدميقراطية وروح الحوار واحرتام الرأي اآلخر.
 .5تنمية شخصية الطالب املتكاملة الواعية لقضايا األمة املختلفة ،وتعزيز االنتامء
للجامعة والوطن واألمة ضمن قيم الحضارة والرتاث العريب واإلسالمي.
.6توفري فرص التفاعل اإليجايب بني الجسم الطاليب واألقسام والكليات وإدارة
الجامعة ،ودعم املسرية األكادميية.
 . 7توثيق العالقات الطالبية مع طالب الجامعات العربية واإلسالمية والعاملية.
ب  -يسعى املجلس إىل تحقيق هذه األهداف من خالل أنشطة محددة مبوجب
خطة يوافق عليها العميد وتشمل النفقات املقررة لكل نشاط ،وتوضع منذ
بداية فرتة عمل املجلس ،عىل أنه يجوز القيام بأنشطة خارج الخطة يف
املناسبات التي تج ّد وبعد موافقة العميد.
الفصل الثالث  :عضوية املجلس وتكوينه
املادة (:)4
يشرتط يف عضو املجلس ما ييل:
أ  -أن ال يكون قد أُوقعت بحقه أية عقوبة تأديبية من درجة اإلنذار األول فام
فوق.
ب -أن يكون قد أتم بنجاح دراسة  24ساعة معتمدة عىل األقل يف جامعة فيالدلفيا وذلك
وفقاً ملا ورد يف تعليامت الجامعة النافذة وأن ال يقل معدله الرتاكمي عن . % 60

جـ  -أن يكون طالباً منتظامً غري مؤجل يف الجامعة طيلة مدة عضويته.
د  -أن يكون قد بقي عىل تخرجه من الجامعة ما يزيد عىل  30ساعة معتمدة
تشمل فصل الرتشيح نفسه.
املادة (:)5
أ -يتكون املجلس من عدد من املمثلني بواقع ممثل عن كل مائتي طالب يف قسم التخصص.
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ب  -متثل األقسام التي يقل عدد الطلبة فيها عن  200طالب بطالب واحد لكل منها.
املادة (:)6
أ  -تتم انتخابات املجلس عىل النحو التايل:
 . 1يع ّد كل قسم تخصص يف الجامعة دائرة انتخابية واحدة.
 . 2ينتخب الطلبة يف كل قسم ممثليهم يف املجلس عن طريق االقرتاع الرسي املبارش.
 . 3تتم انتخابات املجلس خالل الفصل الثاين من كل عام جامعي.
 . 4تجري االنتخابات لعضوية املجلس يف يوم واحد فقط ،عىل أن تبدأ عملية
االقرتاع من الساعة العارشة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر .
 . 5يُشرتط لقانونية هذه االنتخابات أن يشارك يف عملية االقرتاع أكرث من %50
من طلبة كل دائرة انتخابية ،وإذا مل يُكتمل النصاب متدد فرتة االقرتاع حتى
الساعة الرابعة مسا ًء تصبح بعدها قانونية مهام بلغ عدد املقرتعني.
 . 6يضع رئيس الجامعة األسس الداخلية الخاصة بإجراء االنتخابات.
 . 7يف حالة تعذر إجراء االنتخابات يف الوقت املحدد لذلك ويف ظروف استثنائية
يقدرها رئيس الجامعة ،يستمر املجلس يف أداء مهامه حتى زوال ذلك الظرف
أو انتخاب مجلس جديد.
ب  -يُنتخب املجلس ملدة سنة واحدة.
الفصل الرابع  :اجتامعات املجلس وصالحياته
املادة (:)7
أ  -يدعو عميد شؤون الطلبة مجلس الطلبة لعقد اجتامعـه األول النتخـاب
الرئيس ونائب الرئيس وأمني الرس وأمني الصندوق وثالثة أعضاء آخرين من
بني أعضائه وذلك خالل أسبوع من تاريخ إعالن نتائج االنتخابات عىل أن
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يحدد املجلس بعد ذلك أوقات اجتامعاته ومواعيدها.
ب  -تكون اجتامعات املجلس علنية.
جـ  -يجوز عقد جلسات مغلقة للمجلس مبوافقة أغلبية األعضاء ،إذا اقتضت
ذلك طبيعة املوضوعات املطروحة.
د-
 . 1يكون اجتامع املجلس قانونياً إذا حرضته األغلبية املطلقة ألعضائه.
 . 2تصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحارضين.
هـ  -يعقد املجلس اجتامعاً عادياً مرتني يف كل فصل ملناقشة املوضوعات
املدرجة عىل جدول األعامل.
املادة ( :)8يتوىل املجلس الصالحيات التالية:
أ  -مناقشة خطة عمله وإقرارها.
ب  -مناقشة التقريرين السنوي واملايل وإقرارهام.
جـ  -مناقشة موازنته ورفعها إىل رئيس الجامعة الذي يحيلها بدوره إىل مجلس
الجامعة ملناقشتها وإقرارها.
د  -تنسيب التعديل الذي يراه مناسباً عىل هذه التعليامت وعىل اإلجراءات
الداخلية الخاصة به إىل رئيس الجامعة.
هـ  -اتخاذ القرارات والتوصيات التي يراها مالمئة لتحقيق أهدافه.
الفصل الخامس  :رئيس املجلس ونائب الرئيس وأمني الرس
املادة (:)9
أ  -يشرتط يف كل من رئيس املجلس ونائب الرئيس أن يكون كالهام أردين الجنسية.
ب  -يشغل رئيس املجلس ونائب الرئيس منصبيهام ملرة واحدة فقط.
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املادة (:)10
أ  -يتوىل رئيس املجلس االختصاصات التالية:
 . 1الدعوة إىل عقد اجتامعات املجلس والهيئة اإلدارية.
 . 2رئاسة اجتامعات املجلس والهيئة اإلدارية.
 . 3إحالة قرارات املجلس وتوصياته إىل الهيئة اإلدارية التخاذ اإلجراءات الالزمة
بشأنها.
 . 4متثيل املجلس لدى الجامعة.
 . 5متثيل املجلس لدى املنظامت الطالبية املناظرة.
ب  -يتوىل نائب الرئيس اختصاصات الرئيس يف حالة غيابه.
جـ  -يتوىل أمني رس املجلس االختصاصات التالية:
 . 1إعداد جدول األعامل باملوضوعات التي يحيلها إليه رئيس املجلس.
 . 2إعداد محارض الجلسات.
 . 3أمانة رس املجلس.
 .4استالم مراسالت املجلس وحفظ مستنداته وأوراقه وأختامه يف مقر املجلس.
 . 5تزويد عامدة شؤون الطلبة مبحارض جلسات املجلس.
الفصل السادس  :لجان املجلس واختصاصاتها
املادة (:)11
تدير شؤون املجلس هيئة إدارية برئاسة رئيس املجلس وعضوية نائب الرئيس
وأمني الرس وأمني الصندوق وثالثة أعضاء منتخبني.
املادة (:)12
أ  -يجوز للمجلس تشكيل لجان دامئة للقيام مبهامها املحددة ،ومنها:
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 . 1لجنة العالقات الخارجية.
 . 2لجنة قضايا الطلبة.
 . 3لجنة العمل التطوعي وخدمة املجتمع.
ب  -تنتخب هذه اللجان الدامئة رؤساء ومقررين لها يف أول اجتامع تعقده بعد
تشكيلها.

جـ  -يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً مؤقتة من بني أعضائه للقيام مبهامت محددة.
د  -ينظم عمل اللجان الدامئة واملؤقتة وتحدد مهامتها وصالحياتها مبوجب
تعليامت خاصة يضعها املجلس تز ّود بها عامدة شؤون الطلبة عند إقرارها.
هـ  -يجوز لجميع لجان املجلس أن تستعني يف مامرساتها ملهامتها مبن تراه
مناسباً من أعضاء الهيئة العامة.
املادة (:)13
تتوىل الهيئة اإلدارية املهامت التالية:
أ  -تنفيذ قرارات املجلس ومتابعة توصياته.
ب -إعداد مرشوع موازنة املجلس حسب الخطة ،وتقدميها إىل املجلس إلقرارها
مبدئياً ،ومتهيدا ً لرفعها إىل العميد إلقرارها نهائياً.
جـ  -اإلرشاف عىل لجان الكليات ومراقبة أدائها.
د  -وضع مرشوع خطة عمل لربامج الطلبة ونشاطاتهم.
هـ  -دراسة القضايا الطالبية واقرتاح الحلول املناسبة لها.
و  -مناقشة التقريرين املايل والسنوي ورفعهام إىل املجلس.
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املادة (:)14
أ  -يتوىل أمني رس الهيئة اإلدارية املهامت التالية:
 . 1إعداد جدول األعامل باملوضوعات التي يحيلها إليه رئيس الهيئة.
 . 2إعداد محارض الجلسات.
 . 3أمانة رس الهيئة اإلدارية.
 . 4متابعة تنفيذ القرارات.
 . 5استالم مراسالت الهيئة اإلدارية وحفـظ مستنداتهـا وأوراقهـا وأختامها يف مقر املجلس.
ب  -يتوىل أمني الصندوق املهامت التالية:
 . 1استالم جميع املقبوضات مبوجب إيصاالت وإيداعها يف حساب املجلس.
 . 2رصف النفقات وفقاً لقرارات الهيئة اإلدارية.
 . 3تقديم كشف شهري إىل رئيس الهيئة اإلدارية باملقبوضات واملدفوعات.
 . 4مسك الدفاتر والسجالت املالية.
 . 5إعداد التقرير املايل السنوي.
املادة (:)15
تجتمع الهيئة اإلدارية بعد تشكيلها يف مدة ال تزيد عىل أسبوع واحد ،ويكون
اجتامعها مرة كل أسبوع.
املادة (:)16
أ  -تشكل يف كل كلية من الكليات لجنة تسمى لجنة الكلية مكونة من جميع
ممثيل الكلية األعضاء يف املجلس.
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ب  -تتوىل لجنة الكلية املهامت التالية:
 . 1إعداد التقرير السنوي عىل مستوى الكلية.
 . 2متابعة النشاطات التي يقرها املجلس عىل مستوى الكلية.
 . 3دراسة قضايا الطلبة يف الكلية واقرتاح الحلول لها ،ورفع هذه الحلول
املقرتحة إىل الهيئة اإلدارية.
 . 4إعداد خطة النشاطات الطالبية عىل مستوى الكلية ورفعها إىل الهيئة اإلدارية.
 . 5تنفيذ قرارات الهيئة اإلدارية املتعلقة بشؤون طلبة الكلية.
الفصل السابع  :سقوط العضوية
املادة (:)17
أ  -تسقط عضوية أي عضو يف املجلس ويف الهيئات واللجان التابعة له يف األحوال
التالية:
 . 1إقدامه عىل ارتكاب عمل محظور أو مخالفة رصيحة ألهداف املجلس
وغاياته أو اإلساءة إىل سمعته.
 . 2ارتكابه أية مخالفة تأديبية تتجاوز عقوبتها اإلنذار األول.
 . 3إدانته بارتكاب جناية أو جنحة.
 .4فقدان أحد رشوط العضوية املنصوص عليها يف املادة الرابعة باستثناء املعدل
الرتاكمي.
 . 5الوفاة.
 . 6االستقالة الخط ّية.
 . 7االنتقال من كلية إىل أخرى أثناء فرتة العضوية.
 . 8التغيب عن حضور جلسات املجلس ثالث م ّرات متتالية أو خمس مرات
متفرقة دون عذر تقبله الهيئة اإلدارية.
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ب  -تسقط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء املجلس يف الحاالت الواردة يف البند أ1/

من هذه التعليامت وتسقط حكامً يف الحاالت الواردة يف البنود األخرى منها.
الفصل الثامن  :مالية املجلس
املادة (:)18
أ  -للمجلس موازنة خاصة به ترشف عليها الهيئة اإلدارية ،وتتكون موارده مام ييل:
 .1منحة مالية سنوية تقدمها الجامعة بواقع دينار عن كل طالب مسجل يف
كل فصل درايس باستثناء الفصل الصيفي ،وتُدفع هذه املنحة عىل قسطني،
ويقتطع منها ما يعادل  %10بدل الخدمات التي تقدمها الجامعة ،وتسوى
األمور املالية عند نهاية كل فصل جامعي.
 . 2الهبات واملنح والتربعات التي يقبلها مجلس الجامعة.
 . 3عوائد النشاطات التي يقوم بها املجلس.
 . 4أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.
ب  -تودع أموال املجلس يف البنك الذي تعتمده الجامعة ،وتُسحب بقرار من الهيئة
اإلدارية وبثالثة تواقيع من العميد ورئيس الهيئة اإلدارية وأمني الصندوق بعد
أن تتم إجراءات الرصف حسب األصول.
جـ  -يجري رصف أموال املجلس بقرار من الهيئة اإلدارية يصادق عليه العميد
إذا وجده غري مخالف لألصول واإلجراءات املالية املتبعة يف الجامعة ،أما إذا
وجده مخالفاً لألصول واإلجراءات املالية أو من خارج الخطة ،فيعود إىل الهيئة
اإلدارية لتصحيحه.
د  -يتوىل جهاز الرقابة الداخلية يف الجامعة تدقيق الفواتري واملستندات املالية
وأوجه الرصف الخاصة باملجلس.
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الفصل التاسع  :أحكام عامة

املادة (:)19
إذا شغر مكان عضو من أعضاء املجلس يحل محله من ييل آخر األعضاء
يف عدد األصوات إىل االحتياط الثالث يف قسم تخصصه ،فإن استنفدت هذه
الخيارات وبقي عىل انتهاء مدة املجلس شهران عىل األقل ،ينتخب عضو جديد
للمكان الشاغر إلكامل هذه املدة.
املادة (:)20
تع ّد أية لجنة مستقيلة باستقالة أكرث من نصف عدد أعضاء تلك اللجنة.
املادة (:)21
يكون أي اجتامع قانونياً بحضور أكرث من نصف عدد األعضاء.
املادة (:)22
تتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية الحضور ويف حال تساوي األصوات يكون
صوت رئيس الجلسة مرجحاً.
املادة (:)23
إذا استقال رئيس املجلس أو نائبه أو أمني الرس من منصبه ،أو سقطت عضوية
أي منهم ينتخب املجلس بديالً له.
املادة (:)24
ميارس املجلس اختصاصاته إىل املدى الذي ال تتعارض فيه هذه املامرسة مع
االختصاصات املنوطة باملجلس واإلدارات املختلفة يف الجامعة وفقاً لقوانينها
وأنظمتها وتعليامتها.
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املادة (:)25
يُحل املجلس بقرار من مجلس الجامعة ،بنا ًء عىل تنسيب رئيس الجامعة
وتؤول أموال املجلس إىل خزينة الجامعة.
املادة (:)26
يبت رئيس الجامعة يف الحاالت التي مل يرد نص عليها يف هذه التعليامت.
املادة (:)27
تج ّمد نشاطات املجلس قبل أسبوعني من موعد االنتخابات ولحني أداء املجلس
الجديد الق ََسم.
املادة (:)28
رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه
التعليامت.
أحكام انتقالية

املادة (:)29
يستمر املجلس القائم عند إقرار هذه التعليامت يف أداء مهامه لحني حلول
موعد االنتخابات حيث يتم انتخاب مجلس جديد بناء عىل هذه التعليامت.
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