تعلاميت اندي العاملني يف جامعة الطفيةل التقنية
صـادرة عن جملس اجلامعة مبقتىض أحاكم املادة  32من قانون اجلامعات الردنية رمق ( )71لس نة 7112
املادة ()0
تسمى هذه التعلاميت (تعلاميت اندي العاملني يف جامعة الطفيةل التقنية) ويعمل هبا اعتباراً من اترخي اقرارها.
املادة ()7
يكون لللكامت والعبارات الآتية حيامث وردت يف هذه التعلاميت املعاين املبينة لها أدانه ما مل تدل القرينة عىل خالف
ذكل:
اجلامعـــــة :جامعـــة الطفيةل التقنية.
الرئيـــــس :رئيــس اجلـامعـــــــة.
النادي  :اندي العاملني يف اجلامعة.
رئيس النادي :رئيس اندي العاملني يف اجلامعة.
الباب الول :يف الاسـم واملركــز والهــداف
املادة ()3
يؤسس يف اجلامعة بقرار من جملس اجلامعة ان ٍد يسمى (اندي العاملني يف جامعة الطفيةل التقنية) مركزه حرم اجلامعة.
املادة ()4
ميارس النادي نشاطه لتوثيق العالقات الثقافية والاجامتعية والرايضية والفنية ودمعها بني العاملني يف اجلامعة مبا
ينسجم مع أهداف جامعة الطفيةل التقنية.
الباب الثاين :يف العضويــــة
الفصل الول :تصنيف العضويـــــة
املادة ()5
بناء عىل طلب خطي يقدمه ودفع بدل
أ .العضو العامل :هو لك من قبلت عضويته الهيئة الدارية ً
الانتساب الوارد يف املادة ( )00رشيطة أن يكون من أعضاء الهيئة التدريس ية يف اجلامعة ،أو احملارضين
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املتفرغني أو من املوظفني املصنفني ،أو ممن يساوهيم يف الرتبة الدارية من املوظفني بعقود ،ويكون عضواً
يف الهيئة العامة.
بناء عىل طلبه ودفع بدل الانتساب الوارد يف
ب.العضو املشارك :هو لك من قبلت عضويته الهيئة الدارية ً
املادة ( )00رشيطة أن يكون من:
 .0العاملني يف اجلامعة من غري املذكورين يف الفقرة (أ) ،ول يكون عضواً يف الهيئة العامة.
 .7اذلين معلوا سابق ًا يف اجلامعة مدة ل تقل عن ثالث س نوات متصةل وانتىى معلهم فهيا لسبب غري
تأدييب ول يكونون أعضاء يف الهيئة العامة ،ويشرتط ذلكل مصادقة الرئيس.
ج .عضو الشـرف :هو لك خشص طبيعي أو هيئة معنوية منحته الهيئة الدارية هذه العضوية لتقدميه
خدمات ممتزية للجامعة أو للنادي ول يكون عضواً يف الهيئة العامة.
د .أصدقاء النادي :أرس العضاء العاملني واملشاركني اذلين يدفعون بديل الانتساب والاشرتاك
اذلي حتدده الهيئة الدارية ول يكونون أعضاء يف الهيئة العامة.
املادة ()6
يقدم طلب الانتساب للنادي اىل الهيئة الدارية ،عىل المنوذج املعد لهذه الغاية .وتبت الهيئة الدارية فيه حسب
الصول.
الفصل الثاين :زوال العضويــــة
املادة ( )2تزول العضوية يف النادي عن العضو العامل يف احدى احلالت الآتية:
أ.الاس تقاةل اخلطية من عضوية النادي وقبولها حسب الصول.
ب.التأخر ملدة ثالثة أشهر عن تسديد الاشرتاك الشهري بعد اخطار العضو ابس تحقاق الاشرتاك.
ج.فقدان أحد رشوط العضوية.
د.القيام بأي معل يتناىف مع أهداف اجلامعة ،وس ياس تا العامة.
هـ .الوفاة.
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املادة ()8
يفصل العضو اذلي خيالف تعلاميت النادي بقرار من الهيئة الدارية بأغلبية ثليث اكمل أعضاهئا ،يف مجيع الحوال
تبلغ الهيئة الدارية العضو بذكل خطي ًا.
املادة ()2
جيوز للهيئة الدارية اعادة عضوية من زالت عضويته أو فُصل من النادي اذا اس تدعى العضو حسب الصول
بزوال السبب أو الس باب اليت أدت اىل زوال العضوية أو الفصل.
الباب الثالث :يف الشـــؤون املاليــــــة
املادة ()01
تبدأ الس نة املالية للنادي يف الول من شهر اكنون الثاين وتنتىي يف احلادي والثالثني من شهر اكنون الول من
لك عام.
املادة ( )00تتألف موارد النادي من:
أ .ر َمس ّي الانتساب والاشرتاك.
ب .التربعات والهبات املالية أو العينية اليت تقبلها الهيئة الدارية حسب الصول ،مبا يتفق وأنظمة اجلامعة
وتعلاميهتا النافذة وس ياس تا ،بعد أخذ موافقة الرئيس عىل قبولها.
بناء عىل تنسيب الهيئة الدارية.
ج .ايرادات النشطة اليت ينظمها النادي واملوافق علهيا من رئيس اجلامعة ً
د .أي موارد أخرى تقررها الهيئة الدارية مبا ينسجم وأنظمة اجلامعة وتعلاميهتا.
هـ .منحة س نوية تقدهما اجلامعة للنادي تعادل نس بة مئوية مما يدفعه أعضاء النادي يعيهنا جملس اجلامعة لك عام.
و .التربعات والهبات املالية أو العينية اليت يقدهما للنادي أعضاء الرشف ،بعد أخذ موافقة الرئيس عىل قبولها.
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املادة ()07
ُُيدد رسام الانتساب والاشرتاك عىل النحو الآيت:
أ .ابلنس بة للعضو العامل:
 .0عشـرة داننري بدل انتساب تدفع مرة واحدة عند قبول العضوية.
 .7مثانية عشـر ديناراً س نو ًاي بدل اشرتاك تدفع عن طريق الاقتطاع من الراتب مبوجب تفويض خطي
للمدير املايل يقدمه العضو عند قبول عضويته.
ب .ابلنس بة للعضو املشارك:
 .0مخسة داننري بدل انتساب تدفع مرة واحدة عند قبول عضويته.
 .7تسعة داننري س نو ًاي تدفع شهر ًاي عن طريق الاقتطاع من الراتب مبوجب تفويض خطي للمدير املايل
يقدمه العضو عند قبول عضويته.
ج .يدفع أصدقاء النادي بديل الانتساب والاشرتاك احملددين يف الفقرة (أ) من هذه املادة ووفقاً لصفة العضو
العامل.
د .اذا اكن العضو ل يتقاىض راتباً من اجلامعة يمت التسديد نقداً ويس توىف رمس الاشرتاك للمرة الوىل بنس بة
املدة املتبقية من الس نة املالية عىل أن ل يقل عن ثالثة داننري وتعترب أجزاء الشهر شهراً اكمالً لهذا الغرض.
ه .للهيئة الدارية اعادة النظر برمسي الانتساب والاشرتاك لكام ارتأت ذكل بعد موافقة جملس اجلامعة حسب
الصول.
املادة ()03
أ .تضع الهيئة الدارية يف لك س نة موازنة تقديرية للس نة املالية املقبةل وتعرضها عىل الهيئة العامة
ملناقش تا حسب الصول للمصادقة علهيا ،بعد اقرارها من جملس اجلامعة.
ب .تقدم الهيئة الدارية احلساابت اخلتامية للس نة املالية السابقة اىل الهيئة العامة للمصادقة عليه ،بعد
اطالع جملس اجلامعة عليه.
ج .اذا حالت أس باب دون انعقاد الهيئة العامة يف مواعيدها احملددة وتصديق املوازنة واحلساابت
اخلتامية يس متر العمل عىل أساس املوازنة السابقة اىل أن جتمتع الهيئة العامة وتقر املوازنة اجلديدة.
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املادة ()04
أ .تودع أموال النادي ابمسه يف بنك حتدده الهيئة الدارية بعد التفاق مع الرئيس أو من يفوضه.
ب .أوامر اليداع والرصف يوقعها رئيس النادي وأمني الصندوق أو من ينوب عهنام بقرار من الهيئة
الدارية ،وتمت هذه الوامر بس ندات رصف معززة ابلواثئق املؤيدة ملشـروعية الصـرف ويكون
املوقعون عىل أوامر الصـرف مسؤولني ابلتضامن عن أي خلل أو خطأ.
ج .يمت رصف أموال النادي بقرار من الهيئة الدارية ،ال أنه جيوز لرئيس النادي النفاق مبا ل يتجاوز
ثالثني ديناراً يف لك مرة لرشاء لوازم نرثية أو تأدية خدمات للنادي من سلفة ُيتفظ هبا أمني
الصندوق تسدد حسب الصول عىل أن ل يتجاوز مجموع النفاق هبذه الطريقة ( )511دينار
س نو ًاي.
املادة ()05
ختضع احلراكت املالية اخلاصة ابلنادي ملراقبة ديوان احملاس بة ودائرة الرقابة ادلاخلية يف اجلامعة وفق ًا للنظمة املالية
املطبقة.
الباب الرابع :يف هيئات النــادي
الفصل الول :الهيئة العامــــة
املادة ()06
تتألف الهيئة العامة من مجيع العضاء العاملني ممن سددوا اشرتااكهتم قبل اجامتع الهيئة العامة بأس بوعني عىل
القل.
املادة ()02
جتمتع الهيئة العامة اجامتع ًا عاد ًاي واحداً داخل حرم اجلامعة عىل القل يف الس نة برئاسة رئيس الهيئة الدارية أو من
بناء عىل دعوة من الهيئة الدارية ،وذكل بطريق اشعار خطي أو الكرتوين مرفق به جدول
ينوب عنه حال غيابه ً
أعامل الاجامتع ُيرسل اىل مجيع العضاء اذلين هلم احلق يف احلضور قبل أس بوعني عىل القل من موعد الاجامتع
ملامرسة الاختصاصات املبينة يف املادة (.)71
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املادة ()08
يكون اجامتع الهيئة العامة قانوني ًا حبضور الكرثية املطلقة ( )0+%51للعضاء اذلين هلم احلق يف احلضور .فاذا
مل جتمتع هذه الكرثية يف املرة الوىل ،جتدد ادلعوة اثنية لجامتع يعقد خالل أس بوعني من اترخي الاجامتع الول
عىل الكرث ،ويكون الاجامتع قانوني ًا همام اكن عدد احلارضين .فاذا اكمتل النصاب يف اجامتع الهيئة العامة فال يؤثر
عىل قانونية القرارات املتخذة يف هذا الاجامتع انسحاب بعض العضاء العاملني قبل التصويت.
املادة ()02
أ .مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )06فانه جيوز دعوة الهيئة العامة لجامتعات غري عادية ،للنظر يف أمور معينة
بناء عىل طلب مجموعة
بناء عىل دعوة خطية توجه اىل أعضاهئا مبوجب قرار صادر عن الهيئة الدارية أو ً
ً
من العضاء العاملني ل يقل عددها عن  %71من العضاء اذلين يشلكون الهيئة العامة.
ب .يقتصـر البحث يف هذه احلاةل عىل املسائل اليت ُحدد الاجامتع من أجلها ويكون الاجامتع قانوني ًا حبضور
الكرثية املطلقة لعضاء الهيئة العامة.
ج .يقع عىل عاتق الهيئة الدارية ،خالل أس بوع من تسلمها طلب الهيئة العامة ،اختاذ الجراءات الالزمة
لدلعوة اىل الاجامتع املشار اليه يف الفقرة (أ) من هذه املادة .وعند عدم قياهما بذكل ُيق لثلث العضاء
اذلين تقدموا بطلب عقد الاجامتع التقدم بطلب للرئيس لدلعوة لالجامتع ،وللرئيس أو من ينيبه القيام
بتوجيه ادلعوة لالجامتع وترؤسه .كام للرئيس دعوة الهيئة العامة لجامتع طارئ مبين ًا أس باب ذكل يف قرار
دعوته.
املادة ()71
تُتخذ قرارات الهيئة العامة بأكرثية العضاء احلارضين النسبية واذا تساوت الصوات يرحج اجلانب اذلي فيه رئيس
الهيئة الدارية.
املادة ()70
تبحث الهيئة العامة يف اجامتعها الس نوي المور التالية:
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أ .تقرير الهيئة الدارية عن أعاملها خالل العام املنرصم.
ب .اقرار احلساابت اخلتامية عن الس نة املنتية ومشـروع موازنة الس نة التالية.
ج .تعيني مدقق حساابت قانوين.
د .أي مواضيع أخرى مقرتحة توافق عىل حبهثا الغلبية املطلقة للعضاء احلارضين.
الفصل الثاين :الهيئة الدارية
املادة ()77
تتكون الهيئة الدارية من رئيس ومثانية أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وفق ًا لالجراءات املنصوص علهيا يف
الباب اخلامس من هذه التعلاميت ،وتكون مدة دورة الهيئة س نتني.
املادة ()73
تنتخب الهيئة الدارية يف أول اجامتع لها ومن بني أعضاهئا انئب ًا للرئيس وأمين ًا للسـر ،وأمين ًا للصندوق كام جيوز
للهيئة الدارية اس تحداث مناصب اضافية وانتخاب من تراه من بني أعضاهئا لشغال هذه املناصب.
املادة ()74
جتمتع الهيئة الدارية بصورة عادية مرة لك شهر ،وميكن أن جتمتع يف أي وقت بصورة اس تثنائية بدعوة من رئيس
النادي للنظر ابلمور املدرجة عىل جدول العامل واملصادقة عىل حمارض اجللسات ،وللرئيس دعوة الهيئة الدارية
لالجامتع اذا اقتضت الرضورة ذكل.
املادة ()75
يكون اجامتع الهيئة الدارية قانوني ًا اذا حضـره رئيس النادي أو انئبه وأربعة أعضاء عىل القل وتصدر القرارات
بأغلبية أصوات احلارضين واذا تساوت الصوات رحجت اجلهة اليت يف جانهبا رئيس النادي أو انئبه يف حال غيابه.

صفحة  7من 07

7102/8/3

املادة ()76
تتوىل الهيئة الدارية شؤون النادي الدارية واملالية والتنظميية وترصيفها ،ويدخل مضن اختصاصاهتا:
أ .اختاذ القرارات والجراءات الالزمة لتحقيق أهداف النادي مبا يف ذكل تشكيل اللجان الاجامتعية
والثقافية وأي جلان أخرى من أعضاء الهيئة العامة وتلكيف بعض العضاء مبسؤوليات أو نشاطات
معينة مبا ينسجم مع أهداف اجلامعة ورسالتا.
ب .تنظمي التقرير الس نوي عن النشاطات اخملتلفة للنادي وتقدميه اىل الهيئة العامة ملناقش تا.
ج .تنظمي احلساابت اخلتامية عن الس نة املنتية ومشـروع موازنة الس نة التالية وتقدميها اىل الهيئة العامة
للمصادقة عليه.
د .تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
هـ .البت يف طلبات الانضامم لعضوية النادي.
و .النظر يف اس تقالت العضاء وفصلهم.
ز .ادلعوة لجامتعات الهيئة العامة وتنظميها.
ح .تعيني املوظفني والعامل الالزمني للنادي ،بعد أخذ موافقة الرئيس عىل ذكل.
املادة ()72
أ .اذ شغر موقع رئيس النادي لي سبب اكن ،يقوم انئبه مقامه اذا اكنت املدة املتبقية لنتاء مدة
دورة الهيئة الدارية تقل عن س تة أشهر وال فتدعى الهيئة العامة لنتخاب رئيس جديد يمكل املدة
الباقية لرئيس النادي الصيل.
ب .اذا اس تقال عضو من الهيئة الدارية أو شغر موقعه لي سبب أآخر يدعى من حصل عىل الكرثية
يف الانتخاب السابق حبسب التسلسل ليخلفه ،واذا مل يكن هناك من يدعى ليخلف العضو
املس تقيل تنتخب الهيئة الدارية من العضاء العاملني يف الهيئة العامة وممن تنطبق علهيم رشوط
الرتش يح مللء املركز الشاغر تمكةل ملدة من س بقه.
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ج .اذا بلغ عدد العضاء املس تقيلني أو اذلين شغرت مراكزمه مخسة أعضاء يدعو رئيس النادي أو
من ينوب عنه الهيئة العامة لنتخاب من خيلفهم ليمكلوا مدة العضاء اذلين حلوا حملهم وُيق
للرئيس الطلب من رئيس النادي عقد الانتخاابت املشار الهيا يف هذه املادة.
املادة ()78
ميثل رئيس النادي النادي ،ويرأس الهيئتني العامة والدارية ،ويتوىل المور التالية:
أ .تنفيذ قرارات الهيئتني الدارية والعامة.
ب .توقيع العقود بعد املوافقة علهيا من الهيئة الدارية.
ج .التقايض ابمس النادي ،وُيق هل التدخل بنفسه أو بوساطة من ينيبه من أعضاء الهيئة الدارية يف
لك قضية هتم النادي.
د .القيام بأي همام أخرى تولكها اليه الهيئة الدارية مبا ل يتعارض مع هذه التعلاميت.
املادة ()72
ينوب انئب رئيس النادي عن رئيسه عند غيابه يف احلالت اليت تنص علهيا هذه التعلاميت،
ويتوىل املهام اليت يلكفه هبا رئيس النادي.
املادة ()31
يتوىل أمني الرس املهام الآتية- :
أ .حفظ جسالت النادي والرشاف عىل تنظميها.
ب .تدوين وقائع جلسات الهيئتني الدارية والعامة ومتابعتا.
ج .اعداد التقرير الس نوي عن النشاطات اخملتلفة للنادي ومتابعتا.
د .تعممي القرارات اليت ترى الهيئة الدارية رضورة تعمميها.
هـ .تنفيذ ما تلكفه به الهيئة الدارية.
املادة ()30
يتوىل أمني الصندوق:
أ .التوقيع مع رئيس النادي عىل أوامر اليداع والرصف.
ب .اعداد احلساابت اخلتامية عن الس نة املنتية وموازنة الس نة القادمة وتقدميها للهيئة الدارية.
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ج .حفظ ادلفاتر واملستندات املالية حسب الصول.
د .تسمل املبالغ اليت ترد اىل النادي واصدار ايصالت قبض فهيا حسب الصول ،وايداعها يف البنك
املعني من قبل الهيئة الدارية.
املادة ()37
عىل لك عضو من أعضاء الهيئة الدارية حضور اجامتعات الهيئة يف الوقت املعني وأن ل يرتك
الاجامتع قبل رفعه من قبل رئيس النادي أو من يقوم مقامه.
املادة ()33
اذا تغيب العضو ثالث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن حضور جلسات عادية خالل
س نة واحدة من غري عذر تقبهل الهيئة الدارية فتسقط عضويته بقرار من الهيئة الدارية وعىل أمني
السـر اخباره خطي ًا بذكل.
الباب اخلامس :انتخاب رئيس النادي وأعضاء الهيئة الدارية
املادة ()34
تدعو الهيئة الدارية الهيئة العامة يف النصف الول من شهر اكنون الثاين لنتخاب رئيس النادي
ومثانية أعضاء للهيئة الدارية.
املادة ()35
تنتخب الهيئة العامة رئيس النادي وأعضاء الهيئة الدارية وفق ًا للقواعد التالية:
أ .يكون الاقرتاع رس ًاي.
ب .يمت انتخاب رئيس النادي وأعضاء الهيئة الدارية يف أآن واحد وعىل ورقتني منفصلتني.
ج .يشرتط للفوز برئاسة النادي وعضوية الهيئة الدارية الغلبية النسبية للحارضين.
د .يمت انتخاب أعضاء الهيئة الدارية بواقع مثانية أصوات للك انخب .واذا تساوت الصوات بني
مرحشني أو أكرث لشغال املركز الثامن يمت انتخابه ابلقرعة ما مل يتنازل أحدمه للآخر.
هـ .تمت الانتخاابت قبل أس بوعني عىل القل من انتاء مدة دورة الهيئة الدارية السابقة.
صفحة  10من 07

7102/8/3

املادة ()36
يشرتط يف املرحش لرئاسة النادي أن ُيمل ادلرجة اجلامعية الوىل عىل القل ولعضوية الهيئة الدارية أن ُيمل
الثانوية العامة عىل القل ويكون من العضاء العاملني وأمضـى كعضو عامل مدة س تة أشهر عىل القل،
ويس تثىن من هذا الشـرط انتخاابت الهيئة الدارية الوىل.
املادة ()32
يمت الرتش يح لرئاسة النادي أو عضوية الهيئة الدارية بطلب موقع من املرحش ابذلات أو من مجموعة من العضاء ل
تقل عن عرشة ممن ُيق هلم ممارسة حق الانتخاب.
املادة ()38
يقدم طلب الرتش يح اىل أمني الرس خالل مدة ل تتجاوز الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم العشـرين من شهر
اكنون الول اذلي يس بق شهر اكنون الثاين املنصوص عليه يف املادة (.)33
املادة ()32
عند انتاء مدة الرتش يح القانونية يغلق ابب الرتش يح وتعلق قامئتا املرحشني لرئاسة النادي ولعضوية الهيئة الدارية
يف قاعة النادي يف موعد ل يتجاوز اليوم التايل لغالق ابب الرتش يح ويمت ترتيب املرحشني فهيا حسب الولوية
يف تقدمي طلب الرتش يح.
املادة ()41
تعني الهيئة الدارية العدد الالزم من بني أعضاء الهيئة العامة غري املرحشني لتشكيل جلنة تسمى جلنة الانتخاب
تكون هممتا الرشاف عىل سري الانتخاابت حبضور ممثل أو أكرث عن اجلامعة وممثل عن أي هجة يقتيض القانون
حضورها.
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املادة ()40
حتدد الهيئة الدارية الوقت اذلي تغلق فيه صناديق الاقرتاع ،وتُمدد هذه املدة لفرتة أخرى حس امب تقتضهيا احلال
عند عدم اكامتل النصاب القانوين ،ويكون المتديد هنائي ًا همام بلغ عدد املقرتعني.
املادة ()47
اذا انتت مدة دورة الهيئة الدارية ومل تمتكن الهيئة العامة لظروف قاهرة يقدرها الرئيس من انتخاب هيئة ادارية
جديدة فان الهيئة الدارية املنتية مدهتا تسـمتر يف معلها اىل أن تنتخب هيئة ادارية خلف ًا لها.
املادة ()43
ُيل النادي بقرار من الهيئة العامة وبأغلبية ثليث العضاء ومصادقة جملس اجلامعة ،وتؤول أموال النادي يف حاةل
حهل اىل اجلامعة.
املادة ()44
يبت جملس اجلامعة يف احلالت اليت مل يرد علهيا نص يف هذه التعلاميت.
املادة ()45
الرئيس والهيئة الدارية مسؤولون عن تنفيذ احاكم هذه التعلاميت.
أحكــــام انتقاليــــة
املادة ()46
يشلك جملس اجلامعة جلنة حتضريية تقوم بتصـريف شؤون النادي ملدة ل تتجاوز أربعة شهور من اترخي اقرار
هذه التعلاميت تدعو خاللها اىل الانتساب للنادي وعقد اجامتع الهيئة العامة لنتخاب هيئة ادارية للنادي للمرة
الوىل عند بلوغ أعضاء النادي ( )011عضو عىل القل ،ويف حال عدم بلوغ العضاء املنتس بني للنادي خالل
الس تة شهور احملددة يف هذه املادة تعاد رسوم الاشرتاك والانتساب ملن دفعها ُوُيل النادي.
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