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 )٢٠١٩(لسنة ) ٢(تعلیمات رقم 
 تعلیمات نادي العاملین في الجامعة الهاشمیة

 ٢٠١٨لسنة ) ١٨(من قانون الجامعات األردنیة وتعدیالته رقم ) ٣٦(بمقتضى المادة 
 ٣٠/١/٢٠١٩تاریخ  )١٢/٣/٢٠١٩(عن مجلس الجامعة بقرار رقم صادرة 

 
، ویعمل بها اعتبارًا من "ملین في الجامعة الهاشمیةتعلیمات نادي العا"تسمى هذه التعلیمات  ): ١(المادة 

أن یكون مقره خارج حرم  المجلستاریخ إقرارها، ویكون مقره داخل حرم الجامعة ویجوز بموافقة 
 .الجامعة

 -:وردت المعنى المخصص لها ما لم تدل القرینة على غیر ذلكحیثما تكون للكلمات التالیة  ):٢(المادة 
  الهاشمیة الجامعة:   الجامعة
 رئیس الجامعة:   الرئیس

 مجلس الجامعة:   المجلس
 نادي العاملین في الجامعة الهاشمیة:   النادي

 رئیس نادي العاملین في الجامعة:   رئیس النادي
 .الكاملاإلداریة المعین في الجامعة، على أساس التفرغ عضو الهیئة التدریسیة أو : مشتركال

 .الذین یتم انتخابهم من قبل الهیئة العامة للنادياألعضاء : الهیئة اإلداریة
 .األعضاء المنتسبین إلى عضویة النادي: الهیئة العامة

العالقات الثقافیة والفكریة واإلجتماعیة والریاضیة  توثیقتقدیم خدمات و إلى  یهدف النادي  -أ ):٣(المادة 
لعربي االمحلي واألردني و  والفنیة ودعمها بین العاملین في الجامعة من جهة ومع المجتمع

 .واإلسالمي من جهة أخرى
المشاركة في األنشطة مع النوادي ذات الصفة المشابهة في الجامعات األردنیة والعربیة  -ب 

 .واإلسالمیة والعالمیة
 .تنمیة أموال النادي واستثماراته فیما یخص عائد على أعضاء الهیئة العامة  -ج 

 العضویة ):٤(المادة 
كل من قبلته الهیئة اإلداریة بناًء على طلب تقدم به وتوافرت : العامل من الهیئة العامةالعضو  

اإلشتراك واإلنتساب  رسوموقام بدفع من هذه التعلیمات ) ٥(به الشروط الواردة في المادة 
 .من هذه التعلیمات) ه/٨(الواردتین في المادة 

 شروط العضو العامل  ):٥(المادة 
 .في الجامعة الهاشمیةالُمعینین ملین أن یكون من العا - أ

سنوات وانتهى عملهم فیها  ١٠أن یكون من الذین عملوا سابقًا في الجامعة لمدة ال تقل عن  - ب
 .أو فقد وظیفته أو صدر بحقه أیة عقوبة من العقوباتلسبب غیر تأدیبي 
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 -:یةتزول العضویة من النادي عن العضو العامل في إحدى الحاالت التال ):٦(المادة 
  .اإلنسحاب الخطي - أ

 .عدم تسدید االشتراك الشهري لمدة سنة - ب
 .الوفاة -ج
 .أعاله) ٥(من المادة )ب( أحكام الفقرة االستقالة من العمل في الجامعة باستثناء ما ورد في -د

 -:یفصل العضو العامل من النادي في الحاالت التالیة ):٧(المادة 
 .األصوات غلبیةالهیئة اإلداریة بأ یصدر عنمن خالف تعلیمات النادي وبقرار  - أ

 یجوز للهیئة اإلداریة إعادة عضویة من زالت عنه عضویته أو تم فصله من النادي بأغلبیة - ب
سنتین على األقل من تاریخ الفصل أو زوال  عضاء الهیئة اإلداریة بعد مرورأصوات أ
 .العضویة

 .لعامةصدر بحقه عقوبة من العقوبات المخلة بالشرف واآلداب ا إذا-ج
 :المالیة الشؤون ):٨(المادة 

 آخر نهایة وتنتهي فيمن كل عام كانون الثاني یوم من تبدأ السنة المالیة للنادي في أول  - أ
 .یوم من نفس العام

 تودع أموال النادي بإسمه في البنك الذي تحدده الهیئة اإلداریة وتصرف بتوقیعین من رئیس - ب
 .السر في حال غیاب أمین الصندوق و أمینالنادي أو نائبه وأمین الصندوق أ

نفاق في حدود ة اإلداریة ویجوز لرئیس النادي اإلیجري صرف أموال النادي بقرار من الهیئ -ج
 .مائة دینار كنفقات طارئة یحتفظ بها أمین الصندوق كسلفة تسدد حسب األصول

 -:نتتكون موارد النادي المالیة م -د
 .موازنتها وترصد في منحة سنویة تقدمها الجامعة -١
 .شتراكاال وأاالنتساب  رسوم -٢
 .وفقًا لقوانین وأنظمة الجامعة النافذة بموافقة الهیئة اإلداریة والمساعدات التبرعات والهبات -٣
 .اإلیرادات التي یحققها النادي من النشاطات المختلفة -٤
 .ةوفقًا لقوانین وأنظمة الجامعة النافذ أي موارد أخرى توافق علیها الهیئة اإلداریة -٥
 -:يتشتراك كاألاالنتساب واال رسمیحدد  -ه
 .عن كل اشتراك رسم انتساب خمسة دنانیر تستوفى من األعضاء الجدد لمرة واحدة -١
 .راتب الموظف شهریاً رسم االشتراك اثنتا عشر دینارًا سنویًا یقتطع من  -٢
دي تسدد نقدًا في حساب النا) ب/٥(إذا كان العضو غیر عامل في الجامعة بموجب مادة  -٣

 .بموجب ایصال مالي لدى محاسب النادي
 
 



۳ 
 

 هیئات النادي
 -:الهیئة اإلداریة: اوًال 

بمن فیهم رئیس النادي الذین یتم انتخابهم من  أحد عشر عضواً تتكون الهیئة اإلداریة من  -أ ):٩(المادة 
اكاتهم شتر الالذین یحق لهم التصویت والمسددین  بطریق اإلقتراع السري المباشر الهیئة العامة

 -:يتكاملة على النحو اآل
یخصص مقعد واحد منها على نظام الكوته  ةیأعضاء من الهیئة التدریس خمسة مقاعد -١

 .لإلناث ألعلى أصوات االناث ما لم تفوز بأعلى األصوات
د موظفي الراتب المقطوع عن أعضاء من الهیئة اإلداریة على أن ال یزیخمسة مقاعد  -٢

على نظام الكوته لإلناث ألعلى أصوات االناث ما لم  یخصص مقعد واحد منها اثنین
 .تفوز بأعلى األصوات

 .الهیئة العامةیتم انتخاب رئیس النادي بورقة منفصلة من  -٣
تكون مدة عمل الهیئة اإلداریة للنادي سنتان، ویتم انتخاب الهیئة اإلداریة الجدیدة خالل -ب

 .ئمةالشهر الذي یسبق انتهاء عمل الهیئة اإلداریة القا
 -:اآلتيیشترط في المرشح لعضویة الهیئة اإلداریة للنادي -ج
 .ومن الهیئة العامة أن یكون من العاملین في الجامعة -١
 ثالثلا لالخ التنبیه الخطي قد اوقعت بحقه أي عقوبة تأدیبیة باستثناء عقوبة أن ال یكون -٢

 .حشر تلا لبق ةر یخألا تاو نس
المادة یشترط في الترشح لرئاسة  من هذه) ج( لمنصوص علیها في البندمع مراعاة الشروط ا -د

 -:يتآلاالنادي 
في الجامعة أو من أعضاء  ةمئادلا ةمدخلا يف نیتبثملاو أن یكون من الموظفین المصنفین  -١

 .الهیئة التدریسیة فیها
 يف هساسا ىلع نینیعمو  عن الدرجة الجامعیة األولى حشر مللأن ال یقل المؤهل العلمي  -٢

 .ةعماجلا
 يأ يف اهمادختسا تایاغل ةیر ادإلا ةئیهلل نیحشر تملا تاو صاو  تافو شكب يدانلا ةر ادإ ظفتحت -٣

 .ةئیهلا ءاضعأ يف رظنل ةداعإ تالاح نم
ة اإلداریة إذا تساوت األصوات بین آخر شخصین أو أكثر إلشغال المركز الثامن من الهیئ -ه

 .یتم انتخابه بالقرعة بحضور لجنة اإلشراف على االنتخابات المشكلة من قبل الرئیس
 ةت متتالیار و د ثالثلرئیس النادي وأعضاء الهیئة اإلداریة المنتخبین ترشیح أنفسهم  زو جی -و

 .اریةویحق لهم اعادة الترشیح بعد مرور دورة انتخابیة على وجودهم خارج الهیئة اإلد
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ألي سبب كان، یدعى ء الهیئة اإلداریة اثناء الدورة إذا شغر منصب عضو من أعضا -ز
الشخص الحاصل على أكبر عدد من األصوات بعد آخر عضو نجح، وٕاذا لم یكن هناك 

 .شخص تعین الهیئة اإلداریة عضوًا للمركز الشاغر
ة وعشرون دینار وللعضویة خمس) ٢٥(یدفع المرشح لرئاسة النادي في حساب النادي مبلغ  -ح

 .خمسة عشر دینار غیر مستردة) ١٥(مبلغ 
یشكل الرئیس لجنة لإلعداد واإلشراف على االنتخابات وتتولى هذه اللجنة القیام بجمیع  -ط

اإلجراءات الالزمة إلنجاح العملیة اإلنتخابیة قبل شهرین من انتهاء مدة عمل الهیئة اإلداریة 
  اً قفو و  ذه اللجنة ترشیح انفسهم النتخاب الهیئة اإلداریة للناديالقائمة وال یحق ألعضاء ه

 :يتآلل
 .رئاسة الناديالترشح لعضویة الهیئة اإلداریة و تحدید موعد  -١
 .عضویة الهیئة اإلداریة لرئاسة الناديل حشر تلاتحدید موعد لإلنسحاب من  -٢
ضویة الهیئة اإلداریة ورئاسة النادي التأكد من الشروط الواجب توافرها للمرشحین لع -٣

 .المنصوص علیها في هذه التعلیمات
 .االنتخاباتو تحدید موعد للدعایة  -٤
 :الهیئة اإلداریة للنادي ءاضعأ نیب نم نو كی -ك
 .رئیس النادي -
 .نائب لرئیس النادي -
 .لسرامین ل -
 .لصندوقأمین ل -
 .مسؤول اللجنة االجتماعیة -
 .مسؤول اللجنة الثقافیة -
 .یاضیةمسؤول اللجنة الر  -
 .الهیئة اإلداریة هددحت لو ؤ سم يأو  -

 بطریقة اإلقتراع السري المباشر بختنیرئیس النادي  بئانیتم توزیع المناصب بینهم باستثناء 
 .لمعلا ةحلصمل اً قفو  رخآصب من يأویجوز للهیئة اإلداریة استحداث  ةیر ادإلا ةئیهلا نم
داریة والمالیة والتنظیمیة وتصریفها ویدخل من ضمن ى الهیئة اإلداریة شؤون النادي اإلتتول -ي

 -:لى سبیل المثال ال الحصراختصاصاتها ع
 .المختلفة للنادي إلى الهیئة االعامة تقدیم التقریر السنوي عن النشاطات .١
 .تنفیذ قرارات الهیئة العامة .٢
 .البت في طلبات اإلنضمام إلى عضویة النادي .٣
 .النظر في استقاالت األعضاء وفصلهم .٤
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 .يدانلا لامعأ ذیفنتل صخش يأب ةناعتسالا .٥
 .یئة العامةتنظیم اجتماعات اله .٦
 .األمور المالیة ذیفنتو  ةعباتم .٧
 .تعیین المحاسبین ومدققي الحسابات .٨
 .تحدید بدل نفقات إداریة على معامالت صرف السلف .٩

تقدیم الحسابات الختامیة عن السنة المنتهیة ومشروع موازنة السنة التالیة إلى  .١٠
   .الهیئة العامة

 )٣( نع وضعلا بیغت لاح يف ةئیهلا نم رار قب ةیر ادإلا ةئیهلا يف ةیو ضعلا يهتنت -ل
 نو دب وأ رذعب ناك ءاو س دحاو لا ماعلا لالخ ةقر فتم تاعامتجا سمخ وأ ةیلاتتم تاعامتجا

 .رذع
 :مهام رئیس النادي ):١٠(المادة 

 .اإلشراف على أعمال النادي وتوقیع العقود بعد إجازتها من قبل أعضاء الهیئة اإلداریة - أ
 .تاهجلا فلتخمتمثیل النادي أمام  - ب
 .رئاسة جلسات الهیئة اإلداریة والهیئة العامة العادیة وغیر العادیة -ج
 .التوقیع على األمور المالیة مع أمین الصندوق -د
 .وكلها إلیه أعضاء الهیئة اإلداریة، بما ال یتعارض مع هذه التعلیماتأیة مهام أخرى ت -ه

 :مهام نائب رئیس النادي ):١١(المادة 
نائب رئیس النادي مهام رئیس النادي في حال غیابه أو ما یفوضه إلیه رئیس النادي  یتولى -

 .اً یطخ من مهام
 :مهام أمین السر ):١٢(المادة 

 .حفظ السجالت واإلشراف على تنظیمها - أ
 .الدعوة إلى عقد اجتماع الهیئة اإلداریة - ب
 .تدوین وقائع جلسات الهیئة اإلداریة والهیئة العامة -ج
 .اإلشراف على موظفي النادي وشؤونه اإلداریة -د
 .تنفیذ ما تكلفه به الهیئة اإلداریة -ه
 .استالم وتوثیق موجودات النادي -و
ختیار من ینوب عنه من أعضاء الهیئة في حال غیاب أمین السر تقوم الهیئة اإلداریة با -ز

 .اإلداریة
 :مهام امین الصندوق ):١٣(المادة 

 .التوقیع على األمور المالیة مع رئیس النادي - أ
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ومشروع الموازنة للسنة المقبلة وعرضه على الهیئة  إعداد التقریر المالي عن السنة المنتهیة - ب
 .اإلداریة تمهیدًا لعرضه على الهیئة العامة

دفاتر والمستندات المالیة في مركز النادي لتكون تحت الطلب من الجهات حفظ الو  كسم -ج
 .المختصة

ات وكافة المعامالت المالیة المطلوبة إعداد مستندات الصرف والقبض الالزمة والشیك -د
 .والتوقیع علیها حیثما یلزم األمر

قبض المبالغ النقدیة التي یتم دفعها لحسابات النادي بإیصاالت مختومة وتدوینها في  -ه
المعتمدة وایداعها لدى البنك المعتمد والتوقیع على المعامالت والشیكات مع السجالت المالیة 

 .رئیس النادي
تعقد من خالل  تایقافتا وأالم المطالبات المالیة المتعلقة بأیة مشتریات أو نشاطات است -و

 .النادي وٕاجراء اإلقتطاعات المالیة المترتبة على تلك المطالبات مع الجهات المعنیة ومتابعتها
 

 :مهام مسؤولي اللجان):١٤(المادة 
 :مهام مسؤول اللجنة اإلجتماعیة -

 ةیعامتجالا حوالألاالترفیهیة والرحالت ومتابعة اإلعداد للنشاطات اإلجتماعیة والحفالت  
 .لهیئة العامةل ةیناسنإلاو 
 :مهام مسؤول اللجنة الثقافیة -

إعداد النشاطات الثقافیة من إقامة الندوات والبرامج والعمل على إعداد المجلة االثقافیة للنادي إن 
  وجدت

 :مهام مسؤول اللجنة الریاضیة -
 .نادياإلعداد للنشاطات الریاضیة التي یقوم بها ال

وتصدر القرارات  ءاضعألا أغلبیةئة اإلداریة قانونیة إذا حضرها اجتماعات الهی تاسلجتعتبر  ):١٥(المادة 
 .النادي مرجحاً رئیس بأغلبیة أصوات الحاضرین وٕاذا تساوت األصوات یكون صوت 

 -:الهیئة العامة: ثانیاً 
تتكون الهیئة العامة من جمیع األعضاء العاملین الذین سددوا اشتراكاتهم وال یجوز للعضو  ):١٦(المادة 

ما لم یسدد  ت الهیئة العامةالعامل ممارسة حقوقه من ترشیح أو انتخاب وحضور جلسا
 .وحتى موعد اجتماع الهیئة العامةاشتراكاته كاملة قبل شهر من بدء االنتخابات على األقل 

تؤثر على  اجتماع الهیئة العامة العادي أو غیر العادي فال  ني فيإذا اكتمل النصاب القانو  ):١٧(المادة 
انسحاب بعض األعضاء العاملین قبل  دنعقانونیة القرارات المتخذة في هذا االجتماع 

 .التصویت
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الهیئة العامة الجتماع عادي مرتین كل سنة على األقل أحدهما في النصف األول من  ىدعت ):١٨(المادة 
والثاني خالل شهر حزیران ویجوز دعوة الهیئة العامة الجتماعات غیر  شهر تشرین األول

 . عادیة كلما اقتضت الضرورة ذلك
تدعو الهیئة اإلداریة الهیئة العامة لإلجتماعات في المكان الذي تعینه بإشعار ترسله إلى جمیع  ):١٩(المادة 

بأسبوعین على األقل  األعضاء الذین لهم الحق في الحضور ویكون قبل تاریخ االجتماعات
 .ویرفق بهذا اإلشعار جدول أعمال اإلجتماع

من األعضاء الذین ) ١%+٥٠(المطلقة ًا إذا حضرته األغلبیة ییكون اجتماع الهیئة العامة قانون ):٢٠(المادة 
بناًء  لهم الحق في الحضور والمسددین اشتراكاتهم كاملة وٕاذا لم یبلغ عدد المجتمعین هذه النسبة

عوة األولى، یدعى إلى اجتماع آخر بعد اسبوعین ویعتبر قانونیًا مهما بلغ عدد على الد
  .الحاضرین من أعضاء الهیئة العامة

 :تبحث الهیئة العامة في اجتماعها األمور المدرجة على جدول األعمال الذي یشمل -أ ):٢١(المادة 
 .تقریر الهیئة اإلداریة عن أعمالها خالل فترة إدارتها -١
 .یة العمومیة والحسابات الختامیة للنادي وتقریر مدققي الحسابات ومناقشتهاالمیزان -٢
 .مشروع الموازنة التقدیریة للسنة المالیة الجدیدة -٣
 .أیة مواضیع تقترح ویوافق على بحثها أغلبیة الحضور-ب

 المساعدات ):٢٢(المادة 
 -:المساعدات - أ

 .خمسمائة دینار) ٥٠٠(یدفع النادي لذوي العضو العامل في حال وفاته مبلغ  -١
) الزوجة/األوالد أو الزوج(یدفع النادي للعضو العامل في حال وفاة أحد أفراد عائلته  -٢

 .مائتین وخمسین دینار) ٢٥٠(مبلغ 
  -:االجتماعات غیر العادیة للهیئة العامة

ي اجتماعًا غیر عادیًا بقرار من الهیئة اإلداریة ویتم تبلیغ األعضاء تجتمع الهیئة العامة للناد ):٢٣(المادة 
العاملین لإلجتماع قبل تاریخ انعقاده على أن یرسل مع الدعوة جدول أعمال اإلجتماع ویكون 
هذا االجتماع قانونیًا إذا حضرته األغلبیة المطلقة وٕاذا لم یبلغ عدد المجتمعین هذه النسبة بناًء 

 . ولى یدعى الجتماع آخر بعد اسبوعین ویعتبر قانونیًا مهما بلغ عدد الحاضرینعلى الدعوة األ
یحق لثلث األعضاء الذین لهم الحق في حضور جلسات الهیئة العامة أن یرسلوا طلبًا خطیًا  ):٢٤(المادة 

موقعًا منهم إلى الهیئة اإلداریة لدعوة الهیئة العامة الجتماع غیر عادي مع بیان الغرض من 
یجب على الهیئة اإلداریة خالل أسبوعین من تاریخ و  االجتماع وجدول األعمال المقترح ذاه

فذ تسلمها الطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعوة الهیئة العامة الجتماع غیر عادي وٕاذا لم تن
ن نائبه أن ذلك فیحق لثلث األعضاء الذین تقدموا بعقد االجتماع الطلب من رئیس النادي أو م

  .یقوم بتوجیه الدعوة لالجتماع غیر العادي وترأس الجلسة



۸ 
 

   
ظر في غیر المسائل الواردة في جدول نال یحق للهیئة العامة في االجتماع غیر العادي أن ت ):٢٥(المادة 

 .أعمال االجتماع
لجلسة وأمین السر ویذكر في محاضر الجلسات ویوقع علیها رئیس او تدون قرارات الهیئة العامة  ):٢٦(المادة 

  .الذین حضروا االجتماع محضر الجلسة أسماء اعضاء الهیئة العامة
اجتماع الهیئة العامة بأسماء األعضاء المسددین اشتراكاتهم كاملة  دكشفًا عن قو دنصلا نیمأیعد  ):٢٧(المادة 

 .بختم الناديومختومًا إلبرازه أثناء االجتماع موقعًا 
  -:مةأحكام عا

 لترشحا لاح يفو  ةماعلا ةئیهلا ءاضعأ نمیجوز التوكیل أو اإلنابة لإلقتراع في االنتخابات  ):٢٨(المادة 
   .حشر تلل اً یصخش رو ضحلا طر تشی

بأغلبیة ثلثي األصوات أو بقرار من مجلس الجامعة وتؤول  النادي بقرار من الهیئة العامة یحل ):٢٩(المادة 
 . أمواله إلى الجامعة بعد تأدیة االلتزامات المترتبة علیه

لنادي یعین الرئیس لجنة إلدارة النادي تكون مهمتها إدارة شؤون ل ةیر ادإلا ةئیهلافي حال حل  ):٣٠(المادة 
تعلیمات نادي موظفي  النادي اإلداریة والمالیة والتنظیمیة لحین انتخاب هیئة إداریة حسب

خالل ستة شهور من تاریخ تعیینها وال یحق ألعضاء  الجامعة الهاشمیة على أن تنهي مهماتها
 . اللجنة ترشیح أنفسهم النتخابات الهیئة اإلداریة للنادي لنفس الدورة

وٕاداریًا على أن  یشكل الرئیس سنویًا لجنة من العاملین في الجامعة لمراقبة أعمال النادي مالیاً  ):٣١(المادة 
 .تقدم تقریرًا في نهایة كل عام إلى الرئیس

 .یبت مجلس الجامعة في األمور التي لم یرد نص علیها في هذه التعلیمات ):٣٢(المادة 
 .رئیس الجامعة والهیئة اإلداریة مسؤولون عن تنفیذ أحكام هذه التعلیمات ):٣٣(المادة 

 .تامیلعتلا هذه ماكحأ عم ضر اعتت ةقباس تامیلعت يأ ىغلتُ   :)٣٤( ةداملا
 

 


