تعليمات األندية والجمعيات الطالبية
في جامعة مؤتة /الجناح المدني
صادر بمقتضى المادة ( )5من نظام أنشطة الطلبة المدنيين
في جامعة مؤتة رقم ( )29لسنة 1987
الفصل األول
تشكيالت األندية والجمعيات الطالبية وأهدافها
المادة( :) 1تؤسس في جامعة مؤتة /الجناح المدني أندية وجمعياااط بيةيااة ةف ااااة شمااادة ااؤوو ال ااة وفا
القااراط التي يصدرها رئيس الجامعة ةنا ًء ش ى تنسيب من العميااد ويناارو ما اهااا الجاااي الجااامعي
في الجناح المدني.
المادة ( :) 2ينرو ل ن ماط التالية حيثما وردط في هذه التع يماط المعاني المخصصة لها أدناه ما لاات تاادق القاينااة
ش ى خية ذلك:
الجامعة :جامعة مؤتة /الجناح المدني.
الائيس :رئيس جامعة مؤتة.
العميد :شميد ؤوو ال

ة.

العمادة :شمادة ؤوو ال

ة.

األندية :األندية ال يةية.
الجمعياط  :الجمعياط ال يةية.
الهيئة اإلدارية  :الهيئة اإلدارية ل نادي أو الجمعية.
الهيئة العامة  :الهيئة العامة ل نادي أو الجمعية.
المادة ( :) 3ل عميد ةمرافقااة الااائيس ت اانية أنديااة وجمعياااط لااذوي الن اااباط والهراياااط الايا ااية والمرساايقية
واألندية وال انج وهراة الاادير ول ة العااا واألجانااب والخاادماط العامااة الت رشيااة و ياهااا
وذلك لدشت هراياط ال ة ون اباتهت داخة الجاي الجامعي وخارجه.
المادة ( :) 4تهدة األندية والجمعياط ال يةية إلى تجقي الغاياط التالية:
أ .ت جيع الميرق الت رشية والخدمة العامة والعمة الجماشي ةين ب ة الجامعة.
 .تنمية المراهب والهراياط وت جيعها.
ج .إفساااح الصااال ل ااة الجامعااة ل م ااار ة فااي الن اااباط التااي تتناسااب مااع مياارلهت و اادراتهت
واستعداداتهت الع مية.

ة يا األردنيين ل م ار ة فااي الن اااباط ال يةيااة وإ هااار مقااافتهت ومياارلهت

د .إفساح المجاق ل
ومهاراتهت.
ها .تنمية االهتماي ةالنراحي الجمالية والذو ية.
و .تنمية االهتماي ةالتااث الجضاري في األردو والربن العاةي والعالت اإلسيمي والعناية ةالثقافة
المج ية والعالمية.
المادة ( :) 5ال يجرز لألندية والجمعياط ال يةية اال تغاق ةاألما السياسية أو ال ائصية أو اإل يمية.
الفصل الثاني
أجهزة األندية والجمعيات واختصاصاتها
المادة ( :)6تمارس األندية والجمعياط اختصاصات ها وتعمة ش ى تجقي أهدافها من خيق الهيئتين التاليتين:
أ .الهيئة العامة.
 .الهيئة اإلدارية.
المادة (:)7
أ .تتنرو الهيئة العامة من جميع األشضاء المنضمين إلى النادي أو الجمعيااة ش ااى أو ال يقااة شااددهت
شن ش اة وممن تترفا فيهت ال اباو التالياو:
 .1أال ينرو د صدرط ةجقة أية شقرةاط تفدي ية من درجة إنذار فما فرق.
 .2التمتع ةالميرق والهراياط القدراط المتع قة ةن اباط النادي أو الجمعية.
 .تمارس الهيئة اإلدارية العامة االختصاصاط التالية:
 .1انتخا الهيئة اإلدارية من ةين أشضائها.
 .2منا ة التقايا السنري المالي واإلداري الذي تقدمه الهيئة اإلدارية وا ااه.
 .3إ اار خ ة العمة السنرية.
 .4سجب الثقة من الهيئة اإلدارية ش ى أو يتت ذلك ةف ية م ثي االشضاء.
 .5الم ار ة الصاش ة في ن اباط النادي أو الجمعية من خيق ال جاو المختصة.
المادة ( :)8تتنرو الهيئة اإلدارية لنة نا ٍد أو جمعيااة ماان سا عة أشضاااء تنتخا هت الهيئااة العامااة ة ايقااة اال تاااا
الساي في النصف الثاني من ها ت اين األوق من ااة شاااي جااامعي وفا تاتي اااط تعاادها العمااادة
وي ااتا ب القانرنيااة لهااذه االنتخاةاااط أو يمااارس شم يااة اال تاااا ( )%51ش ااى األ ااة ماان مجماار
األشضاء العام ين وإذا لت ينتمة النصا القانرني تؤجة االنتخاةاط لمدة أس ر واحااد تصا د ةعاادها
انرنية مهما ة غ النصا .
المادة ( :)9ي تاب في ال الب الذي يا د نصسه لعضرية الهيئة اإلدارية ألي نا ٍد أو جمعية ما ي ي:
أ .أو ال يقة معدله التاا مي شن ()%60
 .أو ي قى ش ى تخاجه من الجامعة فصيط دراسياو ش ى األ ة.
ج .أو ينرو د أمضى في الجامعة فص ين دراسيين ش ى األ ة.
د .أو ال ينرو د صدرط ةجقه أية شقرةة تفدي ية من درجة إنذار أوق فما فرق.
ها .أو ال ينرو شضرا ً في مج س اتجاد ال ة.

المادة (:)10
أ .تنتخب الهيئة اإلدارية من ةين أشضائها في أوق اجتما تعقده رئيسا ً لها ونائ ا ً ل ائيس وأمينا ً ل سا
وأمينا ً ل صندوق وذلك ة ايقة اال تاا الساي وتاارز االختصاصاااط اإلداريااة األخااا ش ااى
أشضائها ة ايقة اال تاا الع ني.
 .يُعين الائيس ةتنسيب من العميد لنة نا ٍد او جمعية مست ارا ً من ةااين أشضاااء الهيئااة التدريسااية أو
العالمين في الجامعة يترلى األ ااة ش ى أشماق الهيئة اإلدارية وترجيههااا دوو أو يمااارس حا
التصريت.
المادة ( :) 11تترلى الهيئة اإلداريااة لنااة نااا ٍد أو جمعيااة ااؤونها اإلداريااة والماليااة والتنميميااة وياادخة
اختصاصاتها تصايف األمرر التالية:

اامن

أ .اتخاذ القااراط واإلجااءاط اليزمة لتجقي أهداة النادي أو الجمعية.
 .ت نة ال جاو ال يةية ل ن اباط المخت صة من أشضاء الهيئة العامة واإل ااة ش ى أشمالها.
ج .تقديت خ ة شمة سنرية إلى الهيئة العامة تتضمن الن اباط التي تنااري القياااي ةهااا والمساات اماط
المالية لتنصيذها.
د .تقديت التقايا المالي واإلداري السنري إلى الهيئة العامة.
ر .تنصيذ ااراط الهيئة العامة.
و .النما في ب اط االنضااماي إلااى النااادي أو الجمعيااة وال اات فيهااا وفااي حالااة رفا أي ماان هااذه
ال اط يج لمقدي ال ب استئناة اار الهيئة اإلدارية.
ز .رق استقالة األشضاء.
ح .تجديد الرسائة المناس ة لتجقي أهداة النادي او الجمعية.
ب .التنسيب إلى العميد ةقيمة اال تااك في شضرية ا لنادي او الجمعية أو يصية دفع هذا اال تااك.
المادة ( :)12يترلى أشضاء الهيئة اإلدارية القياي ةالمهاي التي تُخرق إليهت ة حسب اختصاصه ما يترلى رئاايس
النااادي أو الجمعيااة تمثيااة ناديااه أو جمعيتااه أماااي المااجااع الجامعيااة المختصااة ل ااااة ش ااى أي
انتخاةاط يجاةها النادي أو الجمعية والتنسي ةين الن ية المعنية والعمادة.
المادة ( :) 13شضرية األندية والجمعياط ال يةية:
أ .العضر العامة :وهر ال الب المسجة في جامعة مؤتة لنية درجة ش مية تراف الهيئة اإلدارية ش ااى
ب ه المتضمن االنضماي ل نادي أو الجمعية ممن له ميرق أو هراياط متع قة ةن اب النادي.
 .العضر المؤازر :وهر الخايج الذي او شضرا ً شاميً في النادي أو الجمعية شندما او بال اا ً فااي
الجامعة ويا ب في استماار ممارسة الن اااباط فااي األنديااة والجمعياااط متمتعاا ً ةجميااع حقاارق
العضر العامة ما شدا حقه فااي التا ااد أو التصااريت وم تاماا ً ةجميااع التااماتااه ووافقاات الهيئااة
العامة ش ى ب ب انضمامه.
المادة ( :) 14تاوق العضرية في إحد الجالتين التاليتين:
أ .االستقالة الخ ية.
 .فقداو أحد اوب العضرية.
المادة ( :) 15مدة شضرية الهيئة اإلدارية وما يتصا شنها من لجاو سنة واحدة تجاي ةعدها انتخاةاط جديدة.

المادة ( :) 16تعت ا اجتماشاط الهيئة اإلدارية انرنية إذا حضاااها مااا يايااد ش ااى نصااف شاادد األشضاااء وتصاادر
القااراط ةف ية أصراط الجا اين وفي حالة تساااوي األصااراط ياااجد الجانااب الااذي صاارط لااه
رئيس الهيئة.
المادة ( :) 17تسقط العضرية من الهيئة اإلدارية إذا تخ ف العضر شن حضرر ج ساط الهيئة ميث مااااط متتاليااة
أو ست مااط متق عة دوو شذر تق ه الهيئة.
المادة ( :)18إذا خي منصب شضر من أشضاء الهيئة اإلدارية ألي س ب او يجة مج ة ال الااب الااذي ي يااه فااي
تاتيب شدد األصراط في آخا انتخاةاااط أجاتهااا الهيئااة العامااة وفااي حالااة تعااذر ذلااك تقااري الهيئااة
ش يهت اوب شضرية الهيئة اإلداريااة ةر ااااة
اإلدارية ةاختيار شضر ل منصب ال ا ا ممن تن
العمادة.
المادة ( :) 19ت غ الهيئة العامة ااراتها و ااراط الهيئة اإلدارية ل عميد وتصا د نافااذة المصعاارق مااا لاات يعتااض
ش يها المست ار خيق ميمة أياي وفي هذه الجالة يافع األما ل عميد ل ت فيه.
المادة ( :)20تجتمع الهيئة العامة ماة ة شاي ويجرز دشرتها الجتماشاط يا شادية ةقاار من الهيئة اإلداريااة أو
ةنا ًء ش ى ب ب ما يايد ش ى نصف شدد أشضاء الهيئة العامة.
المادة ( :)21ينرو اجتما الهيئة العامة انرنيا ً إذا حضاه مااا يايااد ش ااى نصااف شاادد األشضاااء وإذا لاات ينتمااة
النصا يؤجة االجتما لمدة أس ر واحد ويعت ا ةعد ذلك انرنيا ً مهما ة غ شدد الجضرر.
المااادة ( :)22يجااب أو تناارو ااااراط الهيئااة العامااة والهيئااة اإلداريااة منسااجمه مااع سياسااة الجامعااة وأهاادافها
ومص جتها ومع ما ورد في المادتين (4و )5من هذه التع يماط و يا متعار ة مااع ااانرو الجامعااة
وأنممتها وتع يماتها.
الفصل الرابع
مالية األندية والجمعيات
المادة( :)23ت دأ السنة المالية لألندية والجمعياط ة دء العاي الجامعي وتنتهي ةنهايته.
المادة ( :)24تتنرو إيااداط األندية والجمعياط من :
أ .ا تاا اط األشضاء.
 .مساهمة الجامعة في دشت ن اباط النادي أو الجمعية وتجاادد هااذه المساااهمة ساانريا ً ةتنساايب ماان
العميد ومرافقة الائيس.
المادة ( :) 25ترد أمراق األندية والجمعياط ةاسمها في أي ةنك في الجاي الجامعي وتسجب ةتر يع ة من
شميد ؤوو ال ة ةصصته الر يصية ورئيس ع ة المتاةعاط المالية في شمادة ؤوو ال ة.

"تم تعديل نص المادة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم ( )2022/2021/9تاريخ ."2022/2/21
المادة ( :) 26يجاي صاة أمراق النادي أو الجمعية ةقاار من الهيئة اإلدارية في اجتما

انرني.

المادة ( :) 27يتت تد ي الصراتيا والم تاياط واألمرر المالية الخاصة ةاألندية والجمعياط من ااة مجاسااب تنتدةااه
الدائاة المالية في الجامعة لهذا الغاض ةنا ًء ش ى ب ب العميد.
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة ( :)28في الماح ة التفسيسية التي تس ت نية الهيئة اإلدارية ألي نا ٍد أو جمعية وفقا ً ألحناي المادة ( )8من
هذه التع يماط يترلى العميد صيحياط الهيئة اإلدارية ةما فيها النما في ال اط المقدمة لينضااماي
ل نادي أو الجمعية واتخاذ القاار المناسب ة فنها.
المادة ( :)29ل عميد أو يصرض صيحياته الم ينة فااي هااذه التع يماااط ايً أو ةعضاا ً منهااا إلااى أحااد نراةااه أو أحااد
المدياين العام ين في العمادة.
المادة ( :)30ال يجة النادي أو الجمعية إال ةقاار من الائيس ةنا ًء ش ى تنسيب من العميد وفي هااذه الجالااة تااؤوق
أمراق النادي أو الجمعية ومرجرداته إلى العمادة.
المادة ( :) 31لائيس الجامعة ال ت في الجاالط التي لت ياد ش يها نص في هذه التع يماط.
المادة ( :) 32لائيس الجامعة أو يصدر القااااراط التنصيذيااة واإلجاائيااة التااي يااهااا
التع يماط.
المادة ( :)32رئيس الجامعة والعميد مسؤوالو شن تنصيذ أحناي هذه التع يماط.

اااورية لتنصيااذ أحناااي هااذه

