
إلى جميع أعضاء الهيئة العامة لنادي الجامعة الردنية المحترمين 

تحية طيبة، وبعد،، 

    فأرجو العلم بأنه تقرر إجراء انتخابات رئاسة وعضوية الهيئة الدارية لنادي الجامعة الردنية للدورة
 ، وذلك وفقا لكتاب الستاذ الدكتور نائب الرئيس للشؤون الدارية2014 و2012النتخابية الجديدة لعامي 

، وذلك وفقا لما يلي: 20/12/2012 تاريخ 11/3/12/952والمالية رقم 
 يبدأ تقديم طلبات الترشيح لعضوية الهيئة الدارية لنادي الجامعة الردنية اعتبارا من يوم.1

 ، وعلى كل مرشح أن16/1/2013 ولغاية يوم الربعاء الموافق 15/1/2013الثلثاء الموافق 
 يحضر صورتين شخصيتين حديثتين له مع طلب الترشيح الذي يقدم في مكتب مقرر اللجنة

الدكتور عميد شؤون الطلبة، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة مساءا. 
 يسمح لكل مرشح بتسمية (إثني عشر) من أعضاء الهيئة العامة كمندوبين على أن يتم.2

 تزويد اللجنة بأسمهائهم مع صورة شخصية لكل واحد منهم ترفق مع طلب الترشيح ولن يسمح
لي مندوب بدخول قاعات النتخاب إل بعد إبراز الباجة في القاعة المحددة له. 

 تحديد موعد النسحاب من الترشيح لرئاسة وعضوية الهيئة الدارية لنادي موظفي.3
 من الساعة الثانية عشرة وحتى الساعة الثالثة مساءا. 17/1/2013الجامعة يوم االخميس الموافق 

 ،17/1/2013تكون فترة الدعاية النتخابية اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق .4
. 20/1/2013وحتى مساء يوم الحد الموافق 

 تجرى النتخابات لرئاسة وعضوية الهيئة الدارية للنادي يوم الثنين الموافق.5
  وتبدأ من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الساعة الخامسة مساءا حيث تغلق21/1/2013

الصناديق. 
تجرى النتخابات في مجمع القاعات النسانية. .6
 على كل ناخب يرغب في المشاركة في التصويت، إبراز بطاقة إثبات شخصية رسمية.7

(هوية الحوال المدنية / بطاقة الموظف) عند القتراع ولن يقبل القتراع بالتعريف أو التفويض. 
 يعبأ نموذج ورقة القتراع بعد استلمها من اللجنة المشرفة على كل صندوق حسب.8

 الصول، بحيث يراعى تعبئة اسم المرشح لرئاسة النادي في رأس النموذج ويليه في الجزء الثاني
 من النموذج أسماء المرشحين لعضوية الهيئة الدارية في المكان المخصص لها وتلغى من الورقة

أية أسماء ل توضع في المكان المخصص، أو أية أسماء زيادة عن العدد المحدد في النموذج. 
 يسمح للمرشحين بدخول قاعات القتراع للدلء بأصواتهم النتخابية ومراقبة سير العملية.9

دون أي تدخل في سيرها ونقل أية ملحظة لديهم لمقرر اللجنة. 
 على كل مرشح تعليق باجه يكتب عليها اسمه والوحدة الدارية أو الكلية التي يعمل بها.10

مثبت عليها صورته الشخصية على أن يتم اعتمادها من اللجنة حسب الصول. 
 تجري عملية الفرز مباشرة بعد النتهاء من عملية القتراع وفي نفس القاعات التي.11

أجريت فيها النتخابات .



 يعلن مقرر اللجنة نتيجة النتخابات بعد النتهاء من عملية الفرز مباشرة وبحضور.12
) في الطابق الثاني من مجمع القاعات النسانية. 24المرشحين فقط في قاعة رقم (

سيعقد اجتماع لكافة المرشحين مع لجنة الشراف على النتخابات يوم الحد الموافق (.13
) الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك في المدرج الصغير/ مبنى عمادة شؤون الطلبة.20/1/2013

والحضور ضروري جدا. .14

وتفضلوا بقبول فائق الحترام

 مقرر لجنة انتخابات نادي
الجامعة الردنية

د. نايل الشرعه


