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

صادرة عن مجلس الجامعة بموجب المادة ( )36من قانون الجامعات األردنية
رقم ( )18لسنة 2018
والمعدلة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم ( )2022/2021/11تاريخ 2022/2/21
الماااد(  :)1تساامه هاالت التعتيمااال تعتيمااال دااادع العااامتجا عاام تامعااة م تااة لس ا ة  2011ويعمااب ا ااا
اعتبا اًر ما .2018/1/1
الماد(  :)2يكون لتكتمال والعبارال التالية حج ما وردل عم هلت التعتيمال المعادم المخصصة ل ا أددات
ما لم تدل القري ة عته خالف ذلك.
الجامعة :تامعة م تة الج اح المددم).
الرئيس :رئيس الجامعة.
رئيس ال ادع :رئيس دادع العامتجا عم الجامعة.
العامتجا :أعضاء ال جئة التدريسية والمحاضريا المتفرغجا والموظفجا.

الباب األول /االسم والمركز واألهداف
الم ا اااد(  :)3ي س ا ااس ع ا اام الجامع ا ااة د ا اااد يس ا اامه د ا ااادع الع ا ااامتجا ع ا اام الجامع ا ااةم مرجا ا ا ت ح ا اار الجامع ا ااة
اء عته توصية
دادع العائالل سابقاً)م ويجوز إدشاء عروع لت ادع خارج الحر الجامعم ا ً
ما ال جئة العامةم وبقرار ما مجتس الجامعة.
الماااد(  :) 4يمااارا ال ااادع دشاااثي لتوعج ا العال ااة الثقافيااة واالتتماعيااة والرياضااية والف يااةم ودعم ااا اااجا
العامتجا عم الجامعااة ومتابعااة ضااايا العااامتجا مااا إدار( الجامعااة مااا خااالل التج ااة المشااكتة
ما ال جئة العامة لت ادعم ودعم الدورال والورش التدريبيااة الالزمااة وعا اظدةمااة والتعتيمااال
المعمول ا ا عم الجامعة.

الباب الثاني /العضويـ ــة
الماد(  :)5العضوية عم دادع العامتجا:
ااء عتااه ثتااه يقدمااي بعااد
أ .العضو العامب :أع ما العامتجا عم الجامعة بتتي ال جئااة ااداريااةم ا ا ً
دعا ادل االدتسابم ويكون عضواً عم ال جئة العامة.
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ب .العضو الم ازر :جب ما عمب عم الجامعااة مااد( ال تقااب عااا  )5سا وال وادت ااه عمتااي بساابه
غجاار تاايديبم ودعااا الرسااو الم صااو

عتج ااا عاام التعتيمااال ويكااون عضااو عاام ال جئااة العامااةم

وال يح لي التصويت أو الترشح لرئاسة ال ادع أو عضوية ال جئة ااداريةم أو التجان الم بثقة
عا ال ادع.
ج .عضو الشرف :جب مااا ت سااه ال جئااة ااداريااة إلااه مجتااس الجامعااة بم حااي العضااوية؛ لتقديمااي
خاادمال متمج ا ( لتجامعااة أو ال ااادعم ويصاادر مجتااس الجامعااة ا اررت بقبااول عضااويتيم وال يكااون

عضواً عم ال جئة العامة وال يح لي التصويت أو الترشح لرئاسة ال ادع.
الماد(  :)6يقد ثته االدتساب لت ادع إلااه ال جئااة ااداريااة عتااه اظدمااوذج المعااد ل االت ال ايااةم مرعقااً فيااي
ش اد( ما دائر( الموارد البشرية تثبت أدي ما العامتجا عم الجامعة.

الماد(  :) 7ت ول العضوية ما ال ادع عا العضو العامب عم إحدى الحاالل التالية:
أ .االستقالة الخطية ما عضوية ال ادع و بول ا حسه اظصول.
ب .عد تسديد رسم االدتساب خالل ش ر ما بول ثته االدتساب لت ادع.

ج .عد تسديد ادل رسو االشتراك الش رع ودون علر مد( ستة أش ر متصتة شريط إخطااار
العضو اللك.
د .عقدان أحد شروط العضوية.

ها اا .الفص ااب م ااا عض ااوية ال ا ااادع :يفص ااب العض ااو بقا ارار ما ااا ال جئ ااة ااداري ااة بيغتبي ااة عتثا اام
اظعضاءم إذا خالف تعتيمال ال ادع أو أساء إليي ويبتغ العضو المفصول اللك خطياً.

و .الوعا(.
الماد( :)8

أ .لت جئ ااة ااداري ااة لت ااادع إيق اااع إ ح اادى العقوب ااال التيديبي ااة التالي ااة عت ااه عض ااو ال ااادع ع ااد مخالفت ااي
تعتيمال ال ادع أو عبول إساءتي لت ادع أو أحد اظعضاء بصفتي عضواً عم ال ادع:

أ .الت بيي الخطم.
ب .اادلار.

ج .تجمجد العضوية لتمد( التم تراها ال جئة اادارية.
د .الفصب ال ائم ما عضوية ال ادع.
ب .يجوز لت جئة اادارية إعاد( عضوية مااا عقااد العضااوية أو عصااب مااا ال ااادع إذا اسااتدعه خطيااًم

وزال الساابه أو اظسااباب التاام دعاات إلااه عصااتي أو عقاادان عضااويتي مااا ال ااادع شاريطة دعااا مااا
ترته عتيي ما رسو االشتراك عا الفتر( السابقة التم زالت عج ا عضويتي.
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الباب الثالث /الشؤون المالية

الماااد(  : )9تباادأ الس ا ة الماليااة لت ااادع عاام اظول مااا ش ا ر جااادون الثااادمم وت ت اام عاام شخاار ش ا ر جااادون
اظول ما جب عا .
الماد(  :)10تتيلف الموارد المالية لت ادع ما:
 .1رسو االشتراك واالدتساب.

 .2التبرعال وال بال التم تقبت ا ال جئة اادارية وبما يتف ما ادون وأدةمة وتعتيمال الجامعة.
 .3إيرادال اظدشطة التم ي ةم ا ال ادع.
 .4ما يرصد س وياً ما موازدة الجامعة لت ادع.

 .5ريا استثمار أموال ال ادعم وبما يتواع ما اظدةمة والتعتيمال المعمول ا ا عم الجامعة.
الماد(  :)11رسو االدتساب واالشتراك:
 .1رس م االدتساب خمسة ددادجر تدعا مر( واحد( ع د بول العضوية.
 .2رسم االشتراك عالعة ددادجر تدعا ش رياً عا ثري اال تطاع ما الراتهم ويجوز رعا أو تخفيض
قيمة االشتراك الش رع ات سجه ما ال جئة العامة ومواعقة مجتس الجامعة.

ااء عتااه ت سااجه ال جئااة ااداريااة جتمااا دعاات
الماد(  :)12يجوز تعديب قيمة رسمم االدتساااب واالشااتراك ا ا ً
الحاتة إله ذلكم وبقرار ما مجتس الجامعة.
الماد( :)13
أ .تضااا ال جئااة ااداريااة لت ااادع عاام جااب س ا ة موازدااة لتس ا ة الماليااة المقبتااة وتعرض ا ا عتااه ال جئااة
العامة لم ا شت ا حسه اظصول لتمصاد ة عتج ا بعد إ رارها ما مجتس الجامعة.
ب .تق ااد ال جئ ااة ااداري ااة الحس ااابال الختامي ااة لتسا ا ة المالي ااة الس ااابقة لت ااادع إل ااه ال جئ ااة العاما ااة
لتمصاد ة عتج ا بعد اثالع مجتس الجامعة عتج ا.

ج .إذا حالت ظروف دون ادعقاد ال جئة العامة عاام مواعجاادها المحاادد( وتصاادي المج اديااة والحساااب
الخت اااممم يس ااتمر العم ااب ع اام المج ادي ااة الس ااابقة إل ااه أن تجتم ااا ال جئ ااة العام ااة وتق اارر المج ادي ااة
الجديد(.
الماد( :)14
أ .تودع أموال ال ادع عم أحد الب وك المرخصة.

ب .يو ا رئيس ال ادع وأمجا الص دوق أوامر اايداع والصرف وذلك بقرار ما ال جئة اادارية.
ج .يااتم الصاارف بق ارار مااا ال جئااة ااداريااةم إال أدااي يجااوز ل ارئيس ال ااادع اادفاااق بمااا ال ي يااد عتااه
 )500خمسمائة دي ار عم جب س ةم يحتفظ ا ا أمجا الص دوق جستفة تسدد حسه اظصول.
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الفاواتجر والمشااتريال واظمااور الماليااة مااا بااب محاسااه يكتااف مااا بااب رئاايس الجامعااة

الماد(  :)15تد

ما العامتجا عم وحد( الش ون المالية عم الجامعة ل لت ال اية.

الباب الرابع /هيئات النادي (العامة واإلدارية)
الم اااد(  :) 16تت اايلف ال جئ ااة العام ااة لت ااادع م ااا تمي ااا اظعض اااء الع ااامتجا والم ا ازريا ع اام الجامع ااة مم ااا
سددوا رسو ادتساا م واشتراكات م بب اتتماع ال جئة العامة بيسبوعجا.
الم اااد(  :)17تجتم ااا ال جئ ااة العام ااة اتتماعا ااً عاديا ااً واح ااداً عت ااه اظ ااب ع اام الس ا ةم ارئاس ااة رئ اايس ال جئ ااة

ااء عتااه دعااو( مااا ال جئااة ااداريااةم وذلااك عااا ثري ا وسااائب ااعااال
ااداريااة أو دائباايم ا ا ً
المتاحا ااة عا اام الجامعا ااة تحا ااوع تا اادول أعم ا ااال االتتما اااع با ااب أسا اابوعجا عتا ااه اظ ا ااب م ا ااا

االتتماع.
الماد(  :)18يكون اتتماع ال جئة العامااة ادوديااً بحضااور اظكثرياة المطتقااة ال صااف  )1مااا اظعضاااء
الليا ل م الح عم الحضورم عاااذا لاام تجتمااا هاالت اظكثريااة عاام المار( اظولااه تجاادد الاادعو(

ما ار( عادي ااة التتم اااع يعق ااد خ ااالل أس اابوعجا م ااا ت اااريج االتتم اااع اظولم ويك ااون االتتم اااع
الماد( :)19

ادودياً م ما اتغ عدد الحاضريا.

ااء عتااه دعااو(
أ .يجوز دعو( ال جئة العامة التتماعال غجاار عاديااة لت ةاار عاام أمااور محاادد(م ا ا ً
ااء عتااه ثتااه مجموعااة
توتااي إلااه أعضااائ ا بموتااه ارار صااادر عااا ال جئااة ااداريااةم أو ا ا ً
ما اظعضاء العامتجا ال يقب عا  )%20ما عدد اظعضاء الليا يشكتون ال جئة العامة.

ب .يقتصاار البح ا

عاام هاالا االتتماااع عتااه المسااائب التاام حصااب االتتماااع مااا أتت ااام ويكااون

االتتماع ادودياً بحضور اظكثرية المطتقة ظعضاء ال جئة العامة.

ج .يجااه عتااه ال جئااة ااداريااة خااالل أساابوع مااا تسااتم ا ثتااه ال جئااة العامااة لالتتماااعم اتخاااذ
ااتراءال الالزمة لتدعو( إله االتتماع المشار إليي عم الفقر( أ) ما هلت الماد(م وع د عد
قيام ااا اااللك يح ا لثت ا

اظعضاااء الااليا تقاادموا بطتااه عقااد االتتماااع التقااد لت ارئيس ااادعو(

لالتتماااع وترؤساايم جمااا لت ارئيس دعااو( ال جئااة العامااة التتماااع ثااار مبااجا أسااباب ذلااك عاام
رار دعوتي.
الماااد(  :)20تتخاال ا اررال ال جئااة العامااة بيكثريااة أص اوال اظعضاااء الحاض اريام واذا تساااول اظص اوال
يرتح الجاده اللع فيي رئيس ال ادع.
الماد(  :) 21تبح

ال جئة العامة عم اتتماعات ا اظمور التالية:

 .1تقرير ال جئة اادارية عا أعمال ا خالل عتر( إدارت ا.
 .2تصدي الحساب الختامم عا الس ة المالية الم ت ية ومشروع الس ة المالية التالية.
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 .3أية أمور أخرى مقترحة تواع عته بحث ا اظغتبية المطتقة لألعضاء الحاضريا.
الماد( :)22

أ .تتكااون ال جئااة ااداريااة مااا رئاايس وسااتة أعضاااء ي تخبااون مااا بااب ال جئااة العامااةم وعقااً لرت اراءال
الم صااو

عتج ااا ع اام ه االت التعتيمااالم عت ااه أن ال يق ااب ع اادد أعضاااء هجئ ااة الت اادريس الم تخب ااجا

كيعضاء عم ال جئة اادارية عا عضويا.
ب .ت تخه ال جئة ااداريااة عاام أول اتتماااع ل ااا ومااا اااجا أعضااائ ا دائبااً لتارئيس وأمج ااً لتساارم وأمج ااا
لتصا ا دوقم جم ااا يج ااوز لت جئ ااة ااداري ااة اس ااتحدا

م اص ااه أض ااافية وادتخ اااب م ااا تا ارات م ااا ا ااجا

أعضائ ا اش ال هلت الم اصه.
ج .تجتما ال جئة اادارية بصور( عادية مر( جب ش ر ويمكااا عقااد اتتماااع ل ااا عاام جااب و اات بصااور(
اسااتث ائية ااادعو( مااا رئاايس ال ااادع لت ةاار عاام اظمااور المدرتااة عتااه تاادول اظعمااالم والمصاااد ة
عته محاضر الجتسالم ولترئيس دعو( ال جئة اادارية لالتتماع إذا ا تضت الضرور( ذلك.

د .يكون اتتماع ال جئة اادارية ادودياً إذا حضرت رئيس ال ادع أو دائبي وأربعة أعضاء عتااه اظ اابم

وتصاادر الق ا اررال بيكثريااة أص اوال الحاض اريام واذا تساااول اظص اوال رتحاات الج ااة التاام صااول

مع ا رئيس ال ادع أو دائبي عم حال غيابي.
الماد( :)23

 .1تتا ا ااوله ال جئا ا ااة ااداريا ا ااة شا ا ا ون ال ا ا ااادع ااداريا ا ااة والماليا ا ااة والت ةيميا ا ااة وتصا ا اريف ا ويا ا اادخب عا ا اام
اختصاص ا:
أ .اتخا اااذ القا ا اررال واات ا اراءال الالزما ااة لتحقج ا ا أها ااداف ال ا ااادع بما ااا عا اام ذلا ااك تشا ااكجب التجا ااان
االتتماعية والثقافيةم وأع لجان أخرى ما أعضاء ال جئة العامةم أو تكتيف بعض اظعضاء

ا شا اااثال معج ا ااة بما ااا ي سا ااجم ما ااا أها ااداف الجامعا ااة ورسا ااالت ام ووع ا ا اظدةما ااة والتعتيما ااال
المعمول ا ا عم الجامعة.

ب .تقديم التقرير الس وع عا ال شاثال المختتفة لت ادع إله ال جئة العامة لم ا شت ا
ج .تقديم الحساب الختامم عا الس ة المالية الم ت يااة ومشااروع موازدااة السا ة التاليااة إلااه ال جئااة
العامة لتمصاد ة عتيي.
د .ت فجل اررال ال جئة العامة.
ها  .البت عم ثتبال االدضما لعضوية ال ادع.
و .ال ةر عم استقاالل اظعضاء وعصت م.
ز .الدعو( التتماعال ال جئة العامة وت ةيم ا.
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ح .مخاثبة الج ال المع ية داخب الجامعة لتطته بادتااداب المااوظفجا والعمااال الالزمااجا لتعمااب
عم ال ادع حسه اظدةمة والتعتيمال المعمول ا ا عم الجامعة.
 -2يح لت جئة اادارية صرف مكاعي( مالية لتموظفجا ما العامتجا عم الجامعةم إذا تم تكتيف م خارج
أو ااال ال اادوا الرس اامم وتح اادد ال جئ ااة ااداري ااة قيم ااة تت ااك المكاع ااي( عت ااه أن ت س ااجم م ااا اظدةم ااة
والتعتيمال المعمول ا ا عم الجامعة.
 -3ال ت سااجه اتشااكجب لج ااة اسااتثمار أم اوال ال ااادع ويصاادر ارار مجتااس الجامعااة بالمواعقااة عتااه دااوع
االستثمار وبما يتواع ما اظدةمة والتعتيمال المعمول ا ا عم الجامعة.
الماد( :)24
أ .إذا شا ر مرج ا رئاايس ال ااادع ظع ساابه يقااو دائبااي مقامااي إذا جادات المااد( المتبةيااة الدت اااء مااد(
دور( ال جئااة ااداريااة تقااب عااا سااتة أش ا ر واال تاادعه ال جئااة العامااة الدتخاااب رئاايس تديااد لت ااادع
يكمب المد( المتبةية لرئيس ال ادع الساا .
ب .إذا اسااتقال عضااو ال جئااة ااداريااة أو شا رل وظيفتااي ظع ساابه مااا اظسااباب ياادعه مااا حصااب
عتااه أكثري ااة اظص اوال ع اام االدتخ اااب الس اااا بحس ااه التستس ااب ليختف اايم واذا ل اام يك ااا ه اااك م ااا
يدعه ليختف العضو المسااتقجب ت تخااه ال جئااة ااداريااة مااا اظعضاااء العااامتجا عاام ال جئااة العامااة
ومما ت طب عتج م الشروط الترشح لمبء المرج الشاغر تكمتي لمد( ما سبقي.
ج .إذا اتااغ عاادد اظعضاااء المسااتقجتجا أو الااليا ش ا رل م اركا هم خمسااة أعضاااء ياادعو رئاايس ال ااادع
أو مااا ي ااوب ع ااي ال جئااة العامااة الدتخاااب مااا يختف اام ليكمتاوا مااد( اظعضااء الااليا حتاوا محت اامم
ويح لترئيس الطته إله رئيس ال ادع عقد االدتخابال عم هلت الحالة إذا لم يبادر إله ذلك.
الماد(  :) 25يمثب ال ادع رئيسي ويرأا اتتماعال ال جئتجا العامة وااداريةم جما يتوله اظمور التالية:
أ .ت فجل اررال ال جئتجا اادارية والعامة.
ب .توقيا العقود الخاصة بال ادع بعد إتازت ا ما ال جئة اادارية.
ج .الةيا بيع عمب أخر توجتي إليي ال جئة اادارية بما ال يتعارض ما هلت التعتيمال.

د .يتوله محامم الجامعة متابعة القضايا التم يكون ال ادع ثرعاً عج ا.

الماد(  :) 26ي وب دائه رئيس ال ادع عا رئيس ال ادع ع د غيابيم ويتوله الم ا التم يكتفي ا ا رئيس
ال ادع.
الماد(  :)27يتوله أمجا السر الم ا التالية:
 .1حفظ سجالل ال ادع وااشراف عته ت ةيم ا.
 .2تدويا محاضر تتسال ال جئتجا اادارية العامة.

 .3إعداد التقرير الس وع عا ال شاثال المختتفة لت ادع.
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 .4تعميم الق اررال التم ترى ال جئة اادارية ضرور( تعميم ا.
 .5ت فجل ما تكتفي بي ال جئة اادارية.
الماد(  :)28يتوله أمجا الص دوق الم ا التالية:
 .1التوقيا ما رئيس ال ادع عته أوامر الصرف واايداع.
 .2أعداد الحساب ال ختامم عا الس ة المالية الم ت ية ومج ادية السا ة الماليااة القادمااة وتقااديم ا
لت جئة اادارية.
 .3حفظ الدعاتر والمست دال المالية حسه اظصول.
 .4تستم المبالغ الماليااة التاام تاارد إلااه ال ااادع واصاادار إيصاااالل قاابض عج ااا حسااه اظصااولم
وايداع ا عم حساب ال ادع عم الب ك المعجا ما بب ال جئة اادارية.
الماد( :)29
أ .عته جب عضو ما أعضاء ال جئااة ااداريااة حضااور اتتماعااال ال جئااة العامااة عاام الو اات المحااددم
وال يترك االتتماع بب رععي ما بب رئيس ال ادعم أوما يقو مقامي عم ترؤا االتتماع.
ب .إذا ت جه عضو ال جئة اادارية عال

مرال متتالية أو ست مرال متفر ة عا حضااور الجتسااال

العاديااة خااالل سا ة واحااد( دون عاالر تقبتااي ال جئااة ااداريااة يفصااب مااا ال جئااة ااداريااة عاام ال ااادع

بقرار ما ال جئة اادارية بعد توتيي إدلار خطم لي وعته أمجا السااجر تبتي ااي اااللك خطيااًم ويحااب
محتي الحاصب عته أعته اظصوال بعد العضو اللع دجح.

الباب الخامس /انتخاب رئيس النادي وأعضاء الهيئة اإلدارية
الماد( :)٣٠

أ .تدعو ال جئة ااداريااة ال جئااة العامااة عاام موعااد ال يتجاااوز اظول مااا شا ر جااادون الثااادم ل ايااال
تحديد موعد ادتخاب رئيس ال ااادع وسااتة أعضاااء لت جئااة ااداريااة لمااد( سا تجا مااا تاااريج إعااالن
ال تائج.

ب .بالرغم م مااا ورد عاام الفقار( السااابقة مااا هاالت الماااد( يجااوز لتارئيس وبت سااجه مااا ال جئااة ااراديااة
عم حال وتااود ظااروف تقاادرها ال جئااة ااداريااة تيتجااب موعااد االدتخابااال لمااد( ال تتجاااوز )60
يوما ااً م ااا الموع ااد الا اوارد ع اام الفقا ار( الس ااابقة عت ااه أن يش ااكب الا ارئيس لج ااة ادار( ال ااادع م ااا

أعضاء ال جئة خ الل هلت الفتر( لحجا ادتخاب هجئة إدارية تديد(.

الماد(  :) ٣١ت تخه ال جئة العامة رئيس ال ادع وأعضاء ال جئة اادارية وعقا لتقواعد وااتراءال التالية:
 .1يكون اال تراع سرياً ومباش اًر وال يجوز التوججب واادابة لال تراح عم االدتخابال.
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 .2يتم االدتخاب لكااب مااا الارئيس ال ااادع وأعضاااء ال جئااة ااداريااة عاام شن واحااد وعتااه ور تااجا
م فصتتجا.
 .3يااتم االدتخاااب م ااا أعضاااء ال جئااة العام ااة العااامتجا ممااا س ااددوا  )3عالعااة اشااتراكال ب ااب
موعد االدتخاب.
 .4يسااتث ه مااا عمتيااة اال ت اراع أعضاااء ال جئااة العامااة ممااا أد جاات خاادمات م عاام الجامعااة بااب
موعد اال تراع ولو جان مسدداً لالشتراكال.

 .5يشترط لتفوز ارئاسة ال ادع وعضوية ال جئة اظغتبية ال سبية لتحاضريا.
 .6يتم ادتخاب أعضاء ال جئة اادارية اوا ا سااتة أصاوال لكااب داخااهم واذا تساااول اظصاوال
اااجا مرشااحجا أو أكثاار ظشا ال المرج ا السااادا يااتم اختيااارت بالقرعااة مااا لاام يت ااازل أحاادهما
لألخر.
 .7عاام حااال ل اام يترشااح أكثاار م ااا أع ااجا مااا أعض اااء هجئااة التاادريس لعض ااوية ال جئااة ااداري ااة
لت ااادع عيد ااي ي ااتم إع ااالن عوزهم ااا بالت جي ااة م ااا خ ااالل لج ااة االدتخ اااب وي ااتم إتا اراء ادتخ اااب
أعضاء ال جئة اادارية المتبةية وبوا ا  )4أربعة أصوال لكب داخه.
الماد(  :)٣٢يشترط عاام المرشااح لرئاسااة ال ااادع أو لعضااوية ال جئااة ااداريااة أن يكااون مااا أعضاااء ال جئااة
العامة العامتجام وأمضه جعضو عامب مد( ستة أش ر عته اظ ب ومسدداً لالشتراكال.
الماد(  :)٣٣يشكب رئاايس الجامعااة لج ااة خمسااة مااا أعضاااء ال جئااة العامااة لت ااادع تكااون م مت ااا ااعااداد
وااش اراف عتااه االدتخابااال وتتااوله ه الت التج ااة الةيااا بجميااا اات اراءال الالزمااة ادجاااح
العمتية االدتخاايةم وال يح ظعضاء هلت التج ة ترشيح أدفسا م لرئاسااة أو عضااوية ال جئااة
اادارية لت ادع.
الماد( :)٣٤
أ .يااتم تحديااد مواعجااد الترشاايح مااا بااب لج ااة االدتخاااب عتااه أن ال تتجاااوز الساااعة الواحااد( مااا
بعد ظ ر الجو العشاريا مااا شا ر جااادون الثااادم الم صااو

عتيااي عاام هاالت التعتيمااالم وعاام

ااء عتااه
حااال تمديااد موعااد االدتخاااب يااتم تحديااد موعااداً لالدتخاااب مااا بااب رئاايس الجامعااة ا ا ً
ت سجه ما ال جئة اادارية.
ب .يتم ااعالن عا مواعجد الترشيح بالوسائب المتاحة عم الجامعة.
ج .يتم الترشح لرئاسة ال ادع أو عضوية ال جئة ااداريااة بطتااه خطاام يو ااا مااا المرشااح بالاالال
وعقاً لت ماذج المعد( ما بب لج ة االدتخاب وال يجوز التوججب واادابة عم الترشيح.

الماااد(  :)35عاام حااال عااد التقااد لتترشااح خااالل المواعجااد الاوارد( عاام الماااد( السااابقةم يجااوز لتج ااة تمديااد
موعد تديد لتترشح شريطة أن ال ي يد عا يومجا.
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الماد( :)36
أ .ع د ادت اء مد( الترشح القادودية ي ت باااب الترشااح بمحضاار رساامم مااا خااالل التج ااة وتقااو
التج ااة ات ااد ج الطتب ااال وم اادى ادطب اااق الشااروط عت ااه المرش ااحجام وتعت ا

ائمت ااا المرش ااحجا

لرئاسة ال ادع ولعضوية ال جئة ااداريااة بعااد ادطباااق الشااروط عاام أع مكااان بااارز عاام ال ااادع
ترات التج ة م اسباً عم موعد ال يتجاوز الجومجا التالججا ما أيا الاادوا اغااالق باااب الترشااحم
ويتم ترتجه أسماء المرشحجا عج ا حسه تاريج تقديم ثته الترشح .

ب .تحدد التج ة المشكتة لألشراف عته االدتخابااال موعااداً لالدسااحاب مااا االدتخابااال تبااداً مااا

الجااو الثااادم اعااالن أسااماء المرشااحجا ولمااد( ساابعة أيااا عقااط مااا أيااا الاادوا م عتااه أن يااتم
اعتماد وائم المرشحجا بشكب د ائم عم الجو التالم الدت اء عتر( االدسحاب.

الماد(  :) 37يشترط عم المرشح لترئاسة وعضوية ال جئة اادارية ال ادع اآلتم:

 .1أن يكون ما العامتجا عم الجامعة وما أعضاء ال جئة العامة لت ادع.

 .2أن ال يكون د أو عت بحقي أع عقوبة تيديبية باستث اء عقوبة الت بيي الخطم خالل الثال
س وال اظخجر( بب الترشح.

 .3يا اادعا المرشا ااح لرئاسا ااة ال ا ااادع عا اام حسا اااب ال ا ااادع مبتا ااغ  )50خمسا ااون دي ا ااا ارًم والمرشا ااح
لعضوية ال جئة اادارية  )25خمسة وعشرون دي ا اًر غجر مسترد(.
الماد(  :)38إذا ادت ت مد( دور( ال جئة ااداريااةم ولاام تااتمكا ال جئااة العامااة لةااروف اااهر( يقاادرها الارئيس
ما ادتخاااب هجئااة إداريااة تديااد(م عااين ال جئااة ااداريااة الم ت يااة ماادت ا تسااتمر عاام عمت ااا إلااه
أن ت تخه هجئة إدارية تديد(.
الماد(  :)39إذا ادت ت مد( دور( ال جئة ااداريااةم ولاام تااتمكا ال جئااة العامااة لةااروف اااهر( يقاادرها الارئيس
ادتخاااب هجئااة إداريااة تديااد(م عااين ال جئااة ااداريااة الم ت يااة ماادت ا تسااتمر عاام عمت ااا إلااه أن
ت تخه هجئة إدارية تديد(.
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الباب السادس /أحكام عامة
اء عته توصية ما الرئيس وت ول أموالي عم حالة
الماد(  :)40يحب ال ادع بقرار ما مجتس الجامعةم ا ً
حتي إله أموال الجامعة.
الماد(  :) 41يبت مجتس الجامعة عم الحاالل التم لم يرد عتج ا دص عم هلت التعتيمالم وبت سااجه مااا
ال جئة اادارية لت ادع إله رئيس الجامعة.
................................................................ ...................................
* تم تعديل نصوص المواد التالية بموجب قرار مجلس الجامعة رقم ( )2022/2021/11تاريخ  2022/2/21وهي
على النحو التالي .)38،37،36،35،34،33،32،31،30
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