
 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  تعليمات االتحاد الرياضي للجامعات األردنية

من قانون التعليم ) ٦(من المادة ) ج(صادر عن مجلس التعليم العالي استناداً إلى الفقرة 

  ٢٠٠١لسنة ) ٤١(العالي المؤقت رقم 

  

  :  ١  المادة

ويعمـل بهـا    "  األردنية تعليمات االتحاد الرياضي للجامعات   "تسمى هذه التعليمات    

  .١٣/٩/٢٠٠١اعتبارا من

  :  ٢  المادة

، أدناهيكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها            

  :إذا دلت القرينة على غير ذلكإال

  .الجامعة التي أنشئت أو تنشأ في المملكة:     الجامعة

  .االتحاد الرياضي للجامعات األردنية:      االتحاد

  الهيئة اإلدارية لالتحاد المـشكلة بموجـب أحكـام هـذه          :    الهيئة اإلدارية

  .التعليمات      

  .الجامعة التي تستضيف مقر االتحاد ولمدة سنتين:   الجامعة المضيفة

  :  ٣  المادة

  :يهدف االتحاد إلى

رعاية الحركة الرياضية الجامعية ودعمها، وتطويرها ورفع مـستواها بكافـة           . أ

  .مكنةالوسائل الم

  .تمثيل الجامعات األردنية في الدورات والمؤتمرات الرياضية العربية والدولية. ب

  .تنسيق المواقف واآلراء في المؤتمرات الرياضية الجامعية العربية والدولية. ج

  :  ٤  المادة

يعمل االتحاد على تحقيق أهدافه بالتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الرياضـية            

  .رجهداخل األردن وخا
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  :  ٥  المادة

ئاسته دورياً بين الجامعات حسب تـاريخ التأسـيس ولمـدة            يكون مقر االتحاد ور

  .سنتين

  :  ٦  المادة

  :يختص االتحاد في األمور التالية

العمل على رفع مستوى النشاط الرياضي في الجامعات األردنية وإعداد البرامج           . أ

  .هدافهاالالزمة لذلك، بما يتناسب مع فلسفة الجامعة وأ

  .إقامة اللقاءات والدورات الرياضية الجامعية المحلية والعربية والدولية. ب

إقامة بطوالت سنوية للجامعات األعضاء في اإلتحاد فـي مختلـف األلعـاب             . ج

  .الرياضية واختيار أحسن الالعبين فيها

تشكيل فرق المنتخبات الرياضية الجامعية لتمثيـل الجامعـات األردنيـة فـي             . د

  .قاءات العربية والدوليةالل

التعاون مع االتحادات الرياضية الوطنية والعربية والدولية في عقد الدورات          . هـ

  .في مجاالت التحكيم والتدريب واإلدارة والتنظيم

  .إصدار التعليمات الخاصة بالبطوالت التي يشرف عليها االتحاد. و

  .اد وتحديد واجباتهاتشكيل اللجان الفرعية الالزمة لتحقيق أهداف االتح. ز

  .قبول األعضاء الجدد من الجامعات أو إنهاء عضوية أي منها. ح

  :  ٧  المادة

تتولى إدارة االتحاد هيئة برئاسة رئيس الجامعة المضيفة أو من ينيبه من نوابه             . أ

وعضوية المدير المالي فيها وعمداء شؤون الطلبة في الجامعات األعـضاء فـي             

  ).دارية لالتحاد الرياضي للجامعات األردنيةلهيئة اإل(االتحاد تسمى 

  .يكون عميد شؤون الطلبة في الجامعة المضيفة أميناً للسر. ب

  .يكون المدير المالي في الجامعة المضيفة أمينا للصندوق. ج

  :  ٨  المادة

تجتمع الهيئة اإلدارية اجتماعا عاديا مرة كل شهر ويجوز دعوتها الجتماع غيـر             

  .اجة لذلكعادي كلما دعت الح
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  :  ٩  المادة

  .مدة الهيئة اإلدارية سنتان، تبدأ من تاريخ أول الجتماع لها

  :  ١٠  المادة

  :يتولى الرئيس االختصاصات التالية

  .رئاسة جلسات االتحاد العادية وغير العادية. أ

تمثيل االتحاد أمام الجهات الرسمية والهيئات التي لها عالقة بشؤون االتحـاد            . ب

  .جوز له أن يفوض خطيا أيا من أعضاء الهيئة اإلدارية بذلكونشاطاته، وي

  .توقيع العقود واالتفاقيات نيابة عن االتحاد. ج

بحث الموضوعات العاجلة وإصدار ما يراه مناسبا بشأنها من قـرارات وفـق             . د

  .أحكام هذه التعليمات

ـ          . هـ ة التوقيع مع أمين الصندوق على أذونات الصرف والصكوك المالية الخاص

  .ادحتباال

  .دعوة الهيئة اإلدارية لالنعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك. و

إعداد التقرير السنوي عن أعمال االتحاد وماليتـه وعرضـه علـى رؤسـاء              . ز

  .الجامعات في نهاية كل عام جامعي

  :  ١١  المادة

  :يتولى أمين السر االختصاصات التالية

 الالزمة الجتماعات الهيئـة اإلداريـة       توجيه الدعوة لالجتماع واتخاذ الترتيبات    . أ

وتحرير محاضر االجتماعات وتدوينها في سجالت تعد لذلك والتوقيع عليها مـع            

  .رئيس االتحاد

  .اإلشراف على جميع األعمال اإلدارية والكتابية لالتحاد. ب

  .إعداد وتقديم التقارير إلى الهيئة اإلدارية. ج

  . أعمال اللجان المختلفةتنفيذ قرارات االتحاد والتنسيق بين. د

  .حضور اجتماعات اللجان الدائمة أو المؤقتة. هـ

  .إعداد مراسالت االتحاد ومتابعتها. و

  .ترأس الهيئة اإلدارية في حالة غياب الرئيس إذا فوضه بذلك. ز
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التنسيب إلى رئيس االتحاد الرياضـي بمخاطبـة رئـيس الجامعـة المعنـي              . ح

مـن  ) ٢٢(بية الالزمة حسب ما جاء في المادة        بخصوص اتخاذ اإلجراءات التأدي   

  .هذه التعليمات

  :  ١٢  المادة

  :يتولى أمين الصندوق االختصاصات التالية

  .إعداد مشروع الموازنة. أ

  .تحصيل إيرادات االتحاد. ب

  .متابعة تنفيذ القرارات المالية لالتحاد. ج

مقررة مـن قبـل     التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والصكوك المالية ال        . د

  .الهيئة اإلدارية

تقديم تقرير نصف سنوي عن الموقف المـالي لـرئيس االتحـاد لمناقـشته              . هـ

  .بحضور الهيئة اإلدارية

  :  ١٣  المادة

تشكل في االتحاد لجنة فنية من مدراء النشاط الرياضي أو من يقوم مقـامهم فـي                

 ويكون مـدير النـشاط      الجامعات األعضاء لتنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة اإلدارية،      

  .الرياضي في الجامعة المضيفة رئيساً لها

  :  ١٤  المادة

يجوز للهيئة اإلدارية تشكيل لجان أخرى كلما اقتضت المصلحة ذلـك، وتحديـد             

  .أعمالها وصالحياتها ومدة عملها

  :  ١٥  المادة

  :تتكون الموارد المالية لالتحاد مما يلي

) ٥٠٠٠(جامعات األعضاء في االتحاد بواقع      االشتراكات السنوية التي تدفعها ال    . أ

  .خمسة اآلف دينار عن كل جامعة

التبرعات والهبات التي تقدمها الهيئات الحكومية واألهلية واألفراد التي توافق          . ب

  .عليها الهيئة اإلدارية

  .عوائد النشاطات التي يقيمها االتحاد. ج
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 مـع قـوانين وأنظمـة       أية موارد أخرى يوافق عليها االتحاد وال تتعـارض        . د

  .الجامعات األردنية

  :  ١٦  المادة

تبدأ السنة المالية لالتحاد في أول شهر كانون ثاني، وتنتهي بنهاية شهر كانون أول              

  .من كل عام

  :  ١٧  المادة

  .تودع أموال االتحاد في المصارف الذي تعتمده الهيئة اإلدارية فور تحصيلها

  :  ١٨  المادة

  .ة بشيكات موقعه من رئيس االتحاد وأمين الصندوقيجرى سحب األموال المودع

  :  ١٩  المادة

تصرف لكل مشاركة خارج األردن سلفه نقدية للطوارئ والمصاريف التي تقررها           

الهيئة اإلدارية، وتكون باسم رئيس االتحاد الذي يقوم بتسديدها حـسب األصـول             

في جامعته بنـاء    فإنها تحسم من راتبه     إالخالل أسبوع من تاريح عودته للبالد، و      

  .على تعهد خطي يكتبه عند تسلمه السلفه

  :  ٢٠  المادة

يتكفل االتحاد بنفقات التغذية والتحكيم والمواصالت في النشاطات الداخلية لالتحاد،          

وتصرف لمدراء النشاط الرياضي أو من يقوم مقامهم على شكل سلف تسدد خالل             

  .أسبوع من انتهاء النشاط

  :  ٢١  المادة

دارية اتخاذ اإلجراءات المناسبة في كل ما لم يرد ذكره في هذه التعليمات             ة اإل ئللهي

إذا اقتضت المصلحة، وذلك شريطة أن تعرض هذه اإلجـراءات علـى رؤسـاء              

  .الجامعات األعضاء في االتحاد

  :  ٢٢  المادة

 من الواجبـات الملقـاة      يلب بأ اطأو  أن إخالل أي عضو هيئة تدريس أو موظف         

التعليمات وغيرها مما يدخل في إطار وفلسفة االتحاد يعرضـه          عليه بمقتضى هذه    

للمساءلة التأديبية وفقاً لإلجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظـام المطبـق            
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عليه في جامعته، ويتم ذلك بمقتضى كتاب يرسل من رئيس االتحاد إلـى رئـيس               

  .الجامعة المعنية بناء على تنسيب من أمين سر الهيئة اإلدارية

  :  ٢٣  المادة

  :تنتهي عضوية الهيئة اإلدارية في الحاالت التالية

  .بقرار من رئيس الجامعة المعنية. أ

  .أنتهاء خدمة العضو في الجامعة الممثل لها ألي سبب من األسباب. ب

تغيب العضو عن جلسات االتحاد ثالث مرات متتالية بدون عذر تقبله الهيئـة             . ج

  .اإلدارية

  .الوفاة. د

  :  ٢٤  المادة

  .تتولى الهيئة  اإلدارية اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


