معتمد
أ.د رئيس الجامعة
تعليمات نادي العاملين في جامعة مؤتة

صادرة عن مجلس الجامعة بموجب المادة ( )37من قانون الجامعات األردنية رقم ( )20لسنة
 2009وتعديالته
والمعدلة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم (  )2014/6-2013تاريخ 2013/11/20
الماااد(  :)1تساامه هاالت التع ي مااا" ت تع يمااا" ااادم العااام يع اات امعااة م تااة لسا ة 2011ت ويعمااب ا ااا
اعتبا اًر مع .2018/1/1
الماد(  :)2يكون ل ك ما" والعبارا" التالية حي ما ورد" ت هلت التع يماا" المعاا ت المصةةاة ل اا أد اات
ما لم تدل القري ة ع ه خالف ذلك.
الجامعة  :امعة م تة الج اح المد ت).
الرئيس  :رئيس الجامعة.
رئيس ال ادم  :رئيس ادم العام يع ت الجامعة.
العام يع :أعضاء ال يئة التدريسية والمحاضريع المتفرغيع والموظفيع.

الباب األول /االسم والمركز واألهداف
الماااد(  :)3ي سااس اات الجامعااة اااد يساامه ااادم العااام يع اات الجامعااةه مرم الت حاار الجامعااة

ااادم

ااء ع ااه تو ااية مااع
العااائال" سااا)قاً)ه ويجااوإ ش ءاااء اارود ل ااادم خااارج الحاار الجااامعت ا ا ً
ال يئة العامةه وبقرار مع مج س الجامعة.
الماااد(  :) 4يمااارا ال ااادم ءاااثي لتوعيا العال ااة الثقا يااة واال تماعيااة والرياضااية والف يااةه ودعم ااا ااايع
العام يع ت الجامعاة ومتا)عاة ضاايا العاام يع ماا شدار( الجامعاة ماع خاالل ال ج اة المءاك ة
مع ال يئة العامة ل ادمه ودعم الدورا" والورش التدريبياة الالإماة و ا ان مماة والتع يماا"
المعمول ا ا ت الجامعة.

الباب الثاني /العضويـ ــة
الماد(  :)5العضوية ت ادم العام يع:
ااء ع اه ث اق يقدماي )عاد د اا
أ .العضو العامب :أم مع العام يع ت الجامعاة ب تاي ال يئاة اردارياةه ا ً
ادل اال تسابه و يكون عضواً ت ال يئة العامة.
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ب .العضاو الما اإر :مااب ماع عماب اات الجامعاة ماد( ال تقااب عاع  )5سا وا" وا ت ااه عم اي )سابق غياار
تادديبت ود اا الرساو الم ةاو

ع ي اا ات التع يمااا" ويكاون عضاو ات ال يئاة العاماةه وال يحا لااي

التةويت أو الترشح لرئاسة ال ادم أو عضوية ال يئة ارداريةه أو ال جان الم بثقة عع ال ادم.
ج.

عضااو الء اارف :مااب م ااع ت سااق ال يئ ااة ارداريااة شل ااه مج ااس الجامع ااة )م حااي العض ااوية؛ لتقديم ااي

خدما" متميل( ل جامعاة أو ال اادمه ويةادر مج اس الجامعاة ا اررت )قباول عضاويتيه وال يكاون عضاواً
ت ال يئة العامة وال يح لي التةويت أو الترشح لرئاسة ال ادم.

الماد(  :)6يقد ث ق اال تساب ل ادم شله ال يئة اردارية ع ه ان موذج المعاد ل الت الياياةه مر قااً ياي
ش اد( مع دائر( الموارد البءرية تثبت أ ي مع العام يع ت الجامعة.

الماد(  :) 7تلول العضوية مع ال ادم عع العضو العامب ت شحدى الحاال" التالية:
أ.

االستقالة الصطية مع عضوية ال ادم و بول ا حسق ان ول.

ب.

عد تسديد رسم اال تساب خالل ش ر مع بول ث ق اال تساب ل ادم.

ج .عاد تساديد ااادل رساو االشاات ار الءا رم ودون عاالر ماد( ساتة أشا ر متةا ة شاريل شخطاار العضااو
اللك.

د.

قدان أحد شروط العضوية.

ه اا .الفةااب مااع عضااوية ال ااادم  :يفةااب العضااو )ق ارار مااع ال يئااة ارداريااة )دغ بيااة ع ثاات انعضاااءه شذا
خالف تع يما" ال ادم أو أساء شليي ويب غ العضو المفةول اللك خطياً.

و .الو ا(.

الماد( :)8
أ .ل يئة اردارية ل ادم شيقاد ش حدى العقوبا" التدديبية التالية ع اه عضاو ال اادم ع اد مصالفتاي تع يماا"
ال ادم أو عبو" شساءتي ل ادم أو احد انعضاء )ةفتي عضواً ت ال ادم:
أ .الت بيي الصطت.

ب .ار لار.
ج .تجميد العضوية ل مد( التت تراها ال يئة اردارية .
د .الفةب ال ائت مع عضوية ال ادم.
ب .يجوإ ل يئة اردارية شعاد( عضوية مع قد العضوية أو ةب مع ال ادم شذا استدعه خطياًه وإال

السبق أو انسباب التت دعت شله ة ي أو قدان عضويتي ماع ال اادم شاريطة د اا ماا ترتاق ع ياي

مع رسو االشت ار عع الفتر( السا)قة التت إالت ي ا عضويتي.
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الباب الثالث /الشؤون المالية

الماااد(  : )9تباادأ الس ا ة الماليااة ل ااادم اات انول مااع ش ا ر مااا ون الثااا ته وت ت اات اات شخاار شا ر مااا ون
انول مع مب عا .
الماد(  :)10تتدلف الموارد المالية ل ادم مع:
.1
.2

رسو االشت ار واال تساب.

التبرعا" وال با" التت تقب ا ال يئة اردارية وبما يتف ما ا ون وأ ممة وتع يما" الجامعة.

.3

شيرادا" ان ءطة التت ي مم ا ال ادم.

.4

ما ير د س وياً مع مواإ ة الجامعة ل ادم.

.5

ريا استثمار أموال ال ادمه وبما يتوا

ما ان ممة والتع يما" المعمول ا ا ت الجامعة.

الماد(  :)11رسو اال تساب واالشت ار :
 .1رسم اال تساب خمسة د ا ير تد ا مر( واحد( ع د بول العضوية.
 .2رسم االشت ار

عالعة د ا ير تد ا ش رياً عع ثري

اال تطاد مع الراتقه ويجوإ ر ا أو تصفيض

يمة االشت ار الء رم ات سيق مع ال يئة العامة وموا قة مج س الجامعة.

ااء ع اه ت سايق ال يئاة اردارياة م ماا دعات
الماد(  :)12يجوإ تعديب يمة رسمت اال تسااب واالشات ار ا ً
الحا ة شله ذلكه وبقرار مع مج س الجامعة.
الماد( :)13
أ .تضاا ال يئاة ارداريااة ل اادم ات مااب سا ة مواإ اة ل سا ة المالياة المقب اة وتعرضا ا ع اه ال يئاة العامااة
لم ا ءت ا حسق ان ول ل مةاد ة ع ي ا )عد ش رارها مع مج س الجامعة.
ب .تقااد ال يئااة ارداريااة الحسااا)ا" الصتاميااة ل س ا ة الماليااة السااا)قة ل ااادم شلااه ال يئااة العامااة ل مةاااد ة
ع ي ا )عد اثالد مج س الجامعة ع ي ا.

ج .شذا حال اات ظ ااروف دون ا عق اااد ال يئ ااة العام ااة اات مواعي اادها المح اادد( وتة اادي المي ال ي ااة والحس اااب
الصتامته يستمر العمب ت المي ال ية السا)قة شله أن تجتما ال يئة العامة وتقرر المي ال ية الجديد(.
الماد( :)14
أ .تودد أموال ال ادم ت أحد الب و المرخةة.

ب .يو ا رئيس ال ادم وأميع الة دوق أوامر اريداد والةرف وذلك )قرار مع ال يئة اردارية.
ج .يتم الةرف )قرار ماع ال يئاة اردارياةه شال أ اي يجاوإ لارئيس ال اادم ار فااق )ماا ال يلياد ع اه )500
خمسمائة دي ار ت مب س ةه يحتفظ ا ا أميع الة دوق مس فة تسدد حسق ان ول.
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الماد(  :)15تد

الفاواتير والمءاتريا" وانماور المالياة ماع باب محاساق يك اف ماع باب رئايس الجامعاة

مع العام يع ت وحد( الء ون المالية ت الجامعة ل لت الياية.

الباب الرابع /هيئات النادي ( العامة واإلدارية)
الماااد(  :) 16تتاادلف ال يئااة العامااة ل ااادم مااع ميااا انعضاااء العااام يع والم ا اإريع اات الجامعااة ممااع
سددوا رسو ا تساا م واشتراكات م بب ا تماد ال يئة العامة )دسبوعيع.
الماااد(  :)17تجتمااا ال يئااة العامااة ا تماع ااً عادي ااً واحااداً ع ااه ان ااب اات الس ا ةه ارئاسااة رئاايس ال يئااة

ااء ع ااه دعااو( مااع ال يئااة ارداريااةه وذلااك عااع ثريا وسااائب ارعااال
ارداريااة أو ائباايه ا ا ً
المتاحا ااة ا اات الجامعا ااة تحا ااوم ا اادول أعما ااال اال تما اااد با ااب أسا اابوعيع ع ا ااه ان ا ااب ما ااع
اال تماد.

الماد(  :)18يكون ا تماد ال يئة العامة ا و يااً )حضاور انكثرياة المط قاة ال ةاف  )1ماع انعضااء
الليع ل م الح

ت الحضوره اذذا لام تجتماا هالت انكثرياة ات المار( انولاه تجادد الادعو(

ما ار( عا ي ااة ال تم اااد يعق ااد خ ااالل أس اابوعيع م ااع ت اااريج اال تم اااد انوله ويك ااون اال تم اااد
ا و ياً م ما ا غ عدد الحاضريع.
الماد( :)19
ااء ع اه دعاو( تو اي شلاه
أ .يجوإ دعو( ال يئة العامة ال تماعا" غير عادية ل مر ات أماور محادد(ه ا ً
اء ع ه ث ق مجموعة مع انعضااء العاام يع
أعضائ ا )مو ق رار ادر عع ال يئة ارداريةه أو ا ً
ال يقب عع  )20%مع عدد انعضاء الليع يءك ون ال يئة العامة.

ب .يقتةار ال بحااف ات هاالا اال تماااد ع اه المسااائب التاات حةاب اال تماااد مااع أ

ااه ويكااون اال تماااد

ا و ياً )حضور انكثرية المط قة نعضاء ال يئة العامة.

ج .يجق ع ه ال يئاة اردارياة خاالل أسابود ماع تسا م ا ث اق ال يئاة العاماة لال تمااده اتصااذ ار اراءا"
الالإمة ل دعو( شله اال تماد المءار شلياي ات الفقار( أ) ماع هالت المااد(ه وع اد عاد يام اا االلك يحا
لث ااف انعضاااء الااليع تق اادموا )ط ااق عقااد اال تم اااد التقااد

ل ارئيس ا اادعو( لال تماااد وترؤساايه مم ااا

ل رئيس دعو( ال يئة العامة ال تماد ثارئ مبيع أسباب ذلك ت رار دعوتي.

الماااد(  :)20تتصاال ا اررا" ال يئااة العامااة )دكثريااة أ اوا" انعضاااء الحاض اريعه واذا تساااو" ان اوا"
ير ح الجا ق اللم يي رئيس ال ادم.
الماد(  :) 21تبحف ال يئة العامة ت ا تماعات ا انمور التالية:
.1

تقرير ال يئة اردارية عع أعمال ا خالل تر( شدارت ا .

.2

تةدي الحساب الصتامت عع الس ة المالية الم ت ية ومءرود الس ة المالية التالية.

.3

أية أمور أخرى مقترحة توا

ع ه )حث ا انغ بية المط قة لألعضاء الحاضريع.
4
معتمد نهائي
دائرة أمانة سر المجالس

الماد( :)22

أ .تتكااون ال يئ ااة ارداري ااة م ااع رئاايس وس ااتة أعض اااء ي تصب ااون م ااع بااب ال يئ ااة العام ااةه و قا ااً لا ا اراءا"
الم ةو

ع ي ا ت هلت التع يما"ه ع ه أن ال يقب عدد أعضاء هيئاة التادريس الم تصبايع مدعضااء

ت ال يئة اردارية عع عضويع.
ب .ت تصااق ال يئااة ارداريااة اات أول ا تماااد ل ااا ومااع ااايع أعضااائ ا ائب ااً ل ارئيس وأمي ااً ل سااره وأمي ااا
ل ة دوقه مما يجوإ ل يئة اردارية استحداث م ا ق أضا ية وا تصااب ماع تارات ماع اايع أعضاائ ا
رشيال هلت الم ا ق.
ج .تجتمااا ال يئااة ارداريااة )ةااور( عاديااة م ار( مااب ش ا ر ويمكااع عقااد ا تماااد ل ااا اات مااب و اات )ةااور(
استث ائية ادعو( مع رئيس ال ادم ل مر ت انمور المدر اة ع اه ادول انعمااله والمةااد ة ع اه
محاضر الج سا"ه ول رئيس دعو( ال يئة اردارية لال تماد شذا ا تضت الضرور( ذلك.

د .يكااون ا تماااد ال يئااة ارداريااة ا و ي ااً شذا حض ارت رئاايس ال ااادم أو ائبااي وأربعااة أعضاااء ع ااه ان اابه
وتةدر الق اررا" )دكثرية أ وا" الحاضريعه واذا تساو" ان وا" ر حت الج ة التت

و" مع ا

رئيس ال ادم أو ائبي ت حال غيا)ي.
الماد( :)23

 .1تتوله ال يئة اردارية ش ون ال ادم اردارية والمالية والت ميمية وتةريف ا ويدخب ت اختةا

ا:

أ .اتصاذ الق اررا" وار راءا" الالإمة لتحقي أهداف ال ادم )ما ت ذلك تءكيب ال جان اال تماعية
والثقا يااةه وأم لجااان أخاارى مااع أعضاااء ال يئااة العامااةه أو تك يااف )عااض انعضاااء ا ءاااثا"
معي ااة )مااا ي سااجم مااا أهااداف الجامعااة ورسااالت ا ه وو ا ان ممااة والتع يمااا" المعمااول ا ااا اات
الجامعة.
ب .تقديم التقرير الس وم عع ال ءاثا" المصت فة ل ادم شله ال يئة العامة لم ا ءت ا
ج .تقديم الحساب الصتامت عع الس ة المالية الم ت ية ومءرود مواإ ة الس ة التالية شله ال يئة العامة
ل مةاد ة ع يي.
د .ت فيل اررا" ال يئة العامة.
ها  .البت ت ث با" اال ضما لعضوية ال ادم.
و .ال مر ت استقاال" انعضاء و ة م.
إ .الدعو( ال تماعا" ال يئة العامة وت ميم ا.
ح .مصاثبة الج ا" المع ية داخب الجامعة ل ط ق )ا تاداب الماوظفيع والعماال الالإمايع ل عماب
ت ا ل ادم حسق ان ممة والتع يما" المعمول ا ا ت الجامعة.
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 -2يحا ل يئاة اردارياة

ارف مكا ااد( مالياة ل ماوظفيع ماع العاام يع اات الجامعاةه شذا تام تك ايف م خااارج

أو ااا" الا اادوا الرسا اامت وتحا اادد ال يئا ااة ارداريا ااة يما ااة ت ا ااك المكا ا ااد( ع ا ااه أن ت سا ااجم ما ااا ان مما ااة
والتع يما" المعمول ا ا ت الجامعة.
 -3الت ساايق اتءااكيب لج ااة تاسااتثمار أم اوال ال ااادمت ويةاادر ارار مج ااس الجامعااة )الموا قااة ع ااه ااود
االستثمار وبما يتوا

ما ان ممة والتع يما" المعمول ا ا ت الجامعة.

الماد( :)24
أ .شذا شاي ر مرمال رئايس ال ااادم نم سابق يقاو ائبااي مقاماي شذا ما ات المااد( المتبقياة ال ت ااء مااد( دور(
ال يئة اردارية تقب عع ستة أش ر واال تدعه ال يئة العامة ال تصاب رئيس ديد ل اادم يكماب الماد(
المتبقية لرئيس ال ادم الساا .
ب .شذا استقال عضو ال يئة اردارية أو شير" وظيفتاي نم سابق ماع انساباب يادعه ماع حةاب ع اه
أكثرية ان وا" ت اال تصاب الساا )حسق التس سب ليص فيه واذا لم يكع ه ا ماع يادعه ليص اف
العضو المستقيب ت تصق ال يئة اردارية مع انعضاء العام يع ت ال يئة العامة وممع ت طب ع ي م
الءروط الترشح لمبء المرمل الءاغر تكم ي لمد( مع سبقي.
ج .شذا ا غ عدد انعضاء المستقي يع أو الليع شير" مراكلهم خمسة أعضاء يدعو رئيس ال ادم أو ماع
ي وب ع ي ال يئة العامة ال تصاب مع يص ف م ليكم وا مد( انعضاء الليع ح وا مح مه ويح ل رئيس
الط ق شله رئيس ال ادم عقد اال تصا)ا" ت هلت الحالة شذا لم يبادر شله ذلك.
الماد(  :) 25يمثب ال ادم رئيسي ويرأا ا تماعا" ال يئتيع العامة وارداريةه مما يتوله انمور التالية:
أ.

ت فيل اررا" ال يئتيع اردارية والعامة.

ب.

تو يا العقود الصا ة )ال ادم )عد ش اإت ا مع ال يئة اردارية .

ج .القيا )دم عمب أخر توم ي شليي ال يئة ارد ارية )ما ال يتعارض ما هلت التع يما"

د .يتوله محامت الجامعة متا)عة القضايا التت يكون ال ادم ثر اً ي ا.

الماد(  :) 26ي وب ائق رئيس ال ادم عع رئيس ال ادم ع د غيا)ي ه ويتوله الم ا التت يك في ا ا رئيس
ال ادم.
الماد(  :) 27يتوله أميع السر الم ا التالية :
.1

حفظ سجال" ال ادم وارشراف ع ه ت ميم ا.

.2

تدويع محاضر

.3

شعداد التقرير الس وم عع ال ءاثا" المصت فة ل ادم.

.4

سا" ال يئتيع اردارية العامة.

تعميم الق اررا" التت ترى ال يئة اردارية ضرور( تعميم ا .
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.5

ت فيل ما تك في )ي ال يئة اردارية.

الماد(  :)28يتوله أميع الة دوق الم ا التالية:
 .1التو يا ما رئيس ال ادم ع ه أوامر الةرف واريداد.
 .2أعااداد الحساااب الصتااامت عااع الس ا ة الماليااة الم ت يااة ومي ال يااة الس ا ة الماليااة القادمااة وتقااديم ا ل يئااة
اردارية .
.3

حفظ الد اتر والمست دا" المالية حسق ان ول.

.4

تس م المبالغ المالية التات تارد شلاه ال اادم وا ادار شيةااال" ابض ي اا حساق ان اوله واياداع ا
ت حساب ال ادم ت الب ك المعيع مع بب ال يئة اردارية.

الماد( :)29
أ .ع ااه مااب عضااو مااع أعضاااء ال يئااة ارداريااة حضااور ا تماعااا" ال يئااة العامااة اات الو اات المحاادده وال
يتر اال تماد بب ر عي مع بب رئيس ال ادمه أومع يقو مقامي ت ترؤا اال تماد.
ب .شذا تييااق عضااو ال يئااة ارداريااة عااالث م ارا" متتاليااة أو ساات م ارا" متفر ااة عااع حضااور الج سااا"
العادية خاالل سا ة واحاد( دون عالر تقب اي ال يئاة اردارياة يفةاب ماع ال يئاة اردارياة ات ال اادم )قارار

مااع ال يئااة ارداريااة )عااد تو يااي ش االار خطاات لااي وع ااه أماايع السااير تب ييااي اااللك خطي ااًه ويحااب مح ااي
الحا ب ع ه أع ه ان وا" )عد العضو اللم جح.

الباب الخامس /انتخاب رئيس النادي وأعضاء الهيئة اإلدارية

الماااد(  :)30تاادعو ال يئااة ارداريااة ال يئااة العامااة اات ال ةااف انول مااع ش ا ر مااا ون الثااا ت ال تصاااب

رئيس ل ادم وستة أعضاء ل يئة ارداريةه وتكون مد( دور( ال يئة اردارية س تيع ماع تااريج شعاالن تاائ
اال تصا)ا"ه )استث اء الدور( انوله تكون لمد( س ي واحد( قل.

الماد(  :)31ت تصق ال يئة العامة رئيس ال ادم وأعضاء ال يئة اردارية و قاً ل قواعد التالية:
 .1يكون اال تراد سرياً.
.2

يتم ا تصاب رئيس ال ادم وأعضاء ال يئة اردارية ت شن واحد وع ه ور تيع م فة تيع.

.3

يءترط ل فوإ ارئاسة ال ادم وعضوية ال يئة انغ بية ال سبية ل حاضريع.

.4

يااتم ا تصاااب أعضاااء ال يئااة ارداريااة اوا ااا سااتة أ اوا" لكااب اخااقه واذا تساااو" ان اوا" ااايع
مرشحيع أو أكثر نشيال المرمل السادا يتم اختيارت )القرعة ما لم يت اإل أحدهما لألخر.

.5

تجرم اال تصا)ا" بب أسبوعيع ع ه ان ب مع ا ت اء مد( دور( ال يئة اردارية السا)قة.

الم اااد(  :)32يء ااترط اات المرش ااح لرئاس ااة ال ااادم أو لعض ااوية ال يئ ااة ارداري ااة أن يك ااون م ااع انعض اااء
العام يعه وأمضه معضو عامب مد( ستة أش ر ع ه ان ب ومسدد لالشتراكا".
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الماد(  :) 33يتم الترشح لرئاسة ال ادم أو عضوية ال يئة اردارية )ط ق مو ا مع المرشح )اللا".
الماد(  :) 34يقد ث ق الترشيح شله أميع السر خالل مد( ال تتجاوإ الساعة الواحد( مع )عد ظ ر اليو
العءريع مع ش ر ما ون انول اللم يسب شا ر ماا ون الثاا ت الم ةاو

ع ياي ات هالت

التع يما".
الماد(  :)35ع د ا ت اء مد( الترشح القا و ياة يي ا )ااب الترشاح وتع ا

ائمتاا المرشاحيع لرئاساة ال اادم

ولعضوية ال يئة اردارية ات اعاة ال اادم ات موعاد ال يتجااوإ الياو الثاا ت رغاالق )ااب
الترشحه ويتم ترتيق أسماء المرشحيع ي ا حسق تاريج تقديم ث ق الترشح.
الماااد(  :) 36يقااو رئاايس الجامعااة اتءااكيب لج ااة مااع خمسااة أعضاااء مااع ال يئااة العامااة ل ااادم مااع غياار
المرشحيع تكون م مت ا ارشراف وتسيير ما ة أمور اال تصا)ا".

الماد(  :)37شذا ا ت ت مد( دور( ال يئة اردارياةه ولام تاتمكع ال يئاة العاماة لماروف ااهر( يقادرها الارئيس
مع ا تصاب هيئة شدارية ديد(ه دن ال يئاة اردارياة الم ت ياة مادت ا تساتمر ات عم اا شلاه
أن ت تصق هيئة شدارية ديد(.

الباب السادس /أحكام عامة
ااء ع ااه تو ااية مااع ال ارئيس وت ا ول أموالااي اات
الماااد(  :)38يحااب ال ااادم )ق ارار مااع مج ااس الجامعااةه ا ا ً
حالة ح ي شله أموال الجامعة.
الماد(  :) 39يبت مج س الجامعة ت الحاال" التت لم يرد ع ي ا ص ت هلت التع يما"ه وبت سايق ماع
ال يئة اردارية ل ادم شله رئيس الجامعة.
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