نظام نادي جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
سار بمقتضى المادة ( )6من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية رقم (  )1لسنة 896
المادة :
المادة :2
المادة :1
المادة :4

يسمى هذا النظام (نظام نادي جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية).
الباب األول
يؤسس في الجامعة ناد يسمى (نادي جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية) مركزه في حرم
الجامعة.
يهدف النادي إلى توثيق العالقات الثقافية والفكرية واالجتماعية والرياضية والفنية ودعمها بين
العاملين في الجامعة ومع المجتمع األردني والعربي والعالمي.
الباب الثاني
تصنيف العضوية:
أ) العضو العامل :هو كل من قبلته الهيئة اإلدارية بناء على طلب يقدمه ،وتوافرت فيه الشرروط
الواردة في المادة ( ، )5وقام بدفع بدلي االشتراك واالنتساب الواردين في المادة ( )8من هرذا
النظام.
ب) عضو الشرف:
 .1أعضاء مجلس التعليم العرالي ومجلرس الجامعرة الحراليو والسرابقو وال تنببرق علريهم أحكرام
المادة (.)5
 .2كل مرن منحتره الهيئرة اإلداريرة هرذه العضروية لتقديمره مردمات ممتراةة للجامعرة أو للنرادي وال
يكو عضو الشرف عضواً في الهيئة العامة وال يدفع بدلي االنتساب واالشتراك.

المادة :5

المادة :6

المادة :7

المادة :9

1

يجب أ يتوافر في العضو العامل أحد الشرطين التاليين:
أ) أ يكو من العاملين المتفرغين أو غير المتفرغين في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.
ب) أ يكو من الذين عملوا سابقا ً في الجامعة مدة ال تقل عن ممس سنوات وانتهى عملهم فيهرا
لسبب غير تأديبي.
تزول العضوية في النادي عن العضو العامل في إحدى الحاالت التالية:
أ) االستقالة الخبية.
ب) التأمر لمدة شهرين مرن بدايرة السرنة الماليرة عرن تسرديد االشرتراك السرنوي ،ويشرترط إمبرار
العضو باستحقاق االشتراك.
ج) فقدا أحد شروط العضوية.
الفصل من النادي:
أ) يفصل العضو الذي يخالف النادي وتعليماته بقرار يؤمذ من الهيئة اإلدارية بأغلبية الثلثين.
ب) يجوة للهيئة اإلدارية إعادة عضوية من ةالت عضويته أو فصل من النادي.
الباب الثالث
األمور المالية:
أ) تبدأ السنة المالية للنادي في أول كانو ثاني وتنتهي في آمر كانو األول من كل سنة.
ب) تودع أموال النادي باسمه في البنك الذي تعينه الهيئرة اإلداريرة وتسرحب بتروقيعين مرن ر ريس
النادي أو نا به وأمين السر أو أمين الصندوق.
ج) يجري صرف أموال النادي بقرار مرن الهيئرة اإلداريرة ،إال أنره يجروة لرر يس النرادي اإلنفراق
في حدود عشرة دنانير لنفقات يحتفظ بها أمين الصندوق كسلفة تسدد حسب األصول.
د) تتكو موارد النادي من:
 .1منحة سنوية تقدمها الجامعة للنادي.
 .2بدلي االنتساب واالشتراك.
 .3التبرعات والهبات بموافقة الهيئة اإلدارية.
 .4إيراد الحفالت والمباريات.
 .5أية موارد أمرى توافق عليها الهيئة اإلدارية.
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ه) يحدد بدال االنتساب واالشتراك التالي:
 .1دينار واحد بدل االنتساب.
 .2ثالثة دنانير سنويا ً بدل اشتراك تدفع في شهر كانو الثاني من كرل سرنة ويقتبرع البردل
المستحق من راتب العضو المقبول بعد قبولره فري عضروية النرادي ،وتسرتمر العضروية
واقتباع االشتراك من الراتب إلى حين فقردا العضروية ألي سربب مرن األسرباب ،وإ ا
كا العضو غير عامل في الجامعة يجري التسديد نقداً ويسرتوفى بردل االشرتراك للمررة
األولى بنسبة المدة المتبقية من السنة المالية على أ ال يقل عن دينار.
الباب الرابع :هيئات النادي
أولا :الهيئة اإلدارية
المادة :8
أ)

ب)
ج)
د)

ه)

تتكررو الهيئررة اإلداريررة مررن تسررعة أعضرراء (بمررن فرريهم الررر يس) ينتخبررو ببريقررة االقتررراع
السري من قبرل األعضراء العراملين الرذي ن لهرم حرق التصرويت والمسرددين اشرتراكاتهم كاملرة،
وتكو مدة الهيئة المنتخبة سنة تبدأ في أول شهر تشرين ثاني من كل عام ويتم االنتخاب قبل
أسبوعين من هذا التاريخ.
ً
يجري انتخاب ر يس النادي أوال من قبل أعضاء الهيئة العامة العاملين مباشرة.
إ ا تسرراوت األصرروات بررين مرشرررحين اثنررين أو أكثررر إلشررمال المركرررز الثررامن ،يررتم انتخابررره
بالقرعة.
تتألف الهيئة اإلدارية من:
 .1ر يس النادي.
 .2نا ب الر يس.
 .3أمين السر.
 .4أمين الصندوق.
 .5أعضاء هيئة إدارة النادي.
ويتم انتخابهم باستثناء الر يس من قبل أعضاء الهيئة اإلدارية كما يجوة للهيئة اإلدارية
استحداث منا صب إضافية وانتخاب من يرونه من بينهم إلشمال هذه المناصب.
تتررولى الهيئررة اإلداريررة شررؤو النررادي اإلداريررة والماليررة والتنظيميررة وتصررريفها ،ويرردمل مررن
ضمن امتصاصاتها:
 11اتخررا القرررارات واإلجررراءات الالةمررة لتحقيررق أهررداف النررادي بمررا فرري لررك تكليررف بعرر
األعضاء بمسؤوليات ونشاطات معينة.
 12تقديم التقرير السنوي عن النشاطات المختلفة للنادي إلى الهيئة العامة.
 13تقررديم الحسررابات الختاميررة عررن السررنة المنتهيررة ومشررروع ميزانيررة السررنة التاليررة إلررى الهيئررة
العامة.
 14تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
 15البت في طلبات االنضمام إلى عضوية النادي.
 10النظر في استقاالت األعضاء وفصلهم.
 19تعيين الموظفين والعمال الالةمين للنادي.
 18تنظيم اجتماعات الهيئة العامة.

و) إ ا مال منصب عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية أثناء السنة ،ألي سبب كا  ،يدعى الشخص الذي
كا قد نال أكبر عدد من األصوات بعد آمر عضو انتخب في آمر انتخابرات أجرتهرا الهيئرة العامرة
ليحل محله ،وإ ا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل فتعين الهيئة اإلدارية عضواً للمركز الشاغر.
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المادة 1

المادة
المادة 2

المادة 1

المادة 4
المادة 5

 :مهام الرئيس:
أ) اإلشراف على أعمال النادي وتوقيع العقود بعد إجاةتها من قبل الهيئة اإلدارية.
ب) تمثيل النادي أمام السلبات الرسمية.
ج) ر اسة جلسات الهيئة اإلدارية والهيئة العامة العادية وغير العادية.
د) التوقيع على الحواالت المالية مع أمين الصندوق.
ه) أية مهام أمرى توكلها إليه الهيئة اإلدارية بما ال يتعارض مع هذا النظام.
 :يتولى نا ب الر يس مهام الر يس في حالة غيابه أو ما يفوضه إليه الر يس من مهامه.
 :مهام أمين السر:
أ) حفظ السجالت واإلشراف على تنظيمها.
ب) تدوين وقا ع جلسات الهيئة اإلدارية والهيئة العامة.
ج) اإلشراف على موظفي النادي وشؤونه اإلدارية.
د) تنفيذ ما تكلفه به الهيئة اإلدارية.
ه) فري حالرة غيراب أمرين السرر تقروم الهيئرة اإلداريرة بامتيرار مرن ينروب عنره مرن أعضراء الهيئرة
اإلدارية.
 :مهام أمين الصندوق:
أ) التوقيع على الحواالت المالية مع ر يس النادي.
ب) إعداد التقرير المالي عن السنة المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المقبلة وعرضه على الهيئة
اإلدارية تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة.
ج) حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز النادي لتكو تحت البلب من الجهة المختصة.
د) تسلم المبالغ التي ترد إلرى النرادي بييصراالت مختومرة بخراتم النرادي وموقعرة منره وإيرداع تلرك
المبالغ في البنك المعين من قبل الهيئة اإلدارية.
 :تعتبر اجتماعات الهيئة اإلدارية قانونية إ ا حضرتها األكثرية المبلقة وتصدر القرارات بأغلبية
أصوات الحاضرين وإ ا تساوت األصوات يكو صوت الر يس مرجحا ً.
 :تسقط العضوية من الهيئة اإلدارية إ ا تخلف العضو عن حضور جلسات الهيئة ثالث مرات
متتالية أو ستة مرات متقبعة من غير عذر مقبول من الهيئة اإلدارية.

المادة : 6

المادة : 7
المادة : 9
المادة : 8
المادة :21

ثانيا ا :الهيئة العامة
تتكو الهيئة العامة من جميع األعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم ،وال يجوة للعضو
العامل ممارسة حقوقه ،من ترشيح أو انتخاب وحضور جلسات الهيئة العامة ،ما لم يسدد
اشتراكاته كاملة قبل أسبوع من االنتخابات على األقل وحتى موعد اجتماع الهيئة العامة .ويجوة
لعضو الشرف حضور جلسات الهيئة العامة دو أ يكو له حق التصويت ،أو ترشيح نفسه
النتخابات الهيئة اإلدارية.
إ ا اكتمل النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة العادي أو غير العادي فال يؤثر على قانونية
القرارات المتخذة في هذا االجتماع انسحاب بع األعضاء العاملين قبل التصويت.
يجب دعوة الهيئة العامة الجتماع عادي مرتين كل سنة على األقل أحدهما في النصف الثاني من
شهر تشرين األول والثاني مالل شهر كانو األول ويجوة دعوة الهيئة العامة الجتماعات غير
عادية كلما اقتضت الضرورة لك.
تدعو الهيئة اإلدارية الهيئة العامة لالجتماعات في المكا الذي تعينه بيشعار ترسه إلى جميع
األعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكو قبل تاريخ االجتماع بأسبوعين على األقل ويرفق
بهذا اإلشعار جدول أعمال االجتماع.
يكو اجتماع الهيئة العامة قانونيا ً إ ا حضرته األغلبية المبلقة فوق ( )%51من األعضاء الذين
لهم الحق في الحضور والمسددين اشتراكاتهم كاملة وإ ا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء
على الدعوة األولى ،إلى اجتماع آمر بعد أسبوعين ويعتبر قانونيا ً مهما بلغ عدد الحاضرين من
أعضاء الهيئة العامة المسددين اشتراكاتهم كاملة.

المادة :2
3

أ) تبحث الهيئة العامة في اجتماعها األمور المدرجة على جدول األعمال الذي يمكن أ يشمل:
 .1تقرير الهيئة اإلدارية عن أعمالها مالل فترة إدارتها.
 .2الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادي وتقرير مدقق الحسابات ومناقشتها.
 .3مشروع الميزانية لتقديرية للسنة المالية الجديدة.
 .4تعيين مدقق حسابات قانوني أو تشكيل لجنة داملية لتدقيق الحسابات.
ب) أية أمور يقترح بحثها ويوافق على بحثها أغلبية الحضور.
المادة :22

المادة :21
المادة :24

المادة :25
المادة :26
المادة :27
المادة :29
المادة :28
المادة :11

الجتماعات غير العادية للهيئة العامة
تجتمع الهيئة العامة للنادي اجتماعا ً غير عادي بقرار من الهيئة اإلدارية أو بمبادرة من الر يس
ويتم تبليغ األعضاء العاملين في االجتماع قبل تاريخ انعقاده بوقت كاف على أ يرسل مع
الدعوة جدول أعمال االجتماع ويكو هذا االجتماع قانونيا ً إ ا حضرته األغلبية المبلقة وإ ا لم
يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بنا ًء على الدعوة األولى يدعى الجتماع آمر بعد أسبوعين
ويعتبر قانونيا ً مهما بلغ عدد الحاضرين.
يحق لثلث األعضاء الذين لهم الحق في حضور جلسات الهيئة العامة أ يرسلوا طلبا ً كتابياً
موقعا ً منهم إلى الهيئة اإلدارية لدعوة الهيئة العامة الجتماع غير عادي مع بيا المرض من هذا
االجتماع وجدول األعمال المقترح.
يجب على الهيئة اإلدارية مالل أسبوع من تاريخ تسلمها البلب اتخا اإلجراءات الالةمة لدعوة
الهيئة العامة وإ ا لم تنفذ لك فيحق لثلث األعضاء الذين تقدموا بعقد االجتماع البلب من ر يس
الجامعة الدعوة إلى عقد اجتماع الهيئة العامة ولر يس الجامعة أو من ينيبه أ يقوم بتوجيه
الدعوة لالجتماع وترأس الجلسة.
ال يحق للهيئة العامة في االجتماع غير العادي أ تنظر في غير المسا ل الواردة في جدول
أعمال االجتماع.
تدو قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها ر يس الجلسة وأمين السر
ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الهيئة العامة الذين حضروا االجتماع.
يعد جدول عند اجتماع الهيئة العامة بأسماء األعضاء المسددين اشتراكاتهم كاملة إلبراةه أثناء
االجتماع موقعا ً من قبل أمين الصندوق ومختوما ً بخاتم النادي.
يحل النادي بق رار من الهيئة العامة بأغلبية ثلثي األصوات أو بقرار من مجلس الجامعة ،وتؤول
أموال النادي في حالة حله إلى الجامعة.
يقرر مجلس الجامعة في األمور التي لم يرد نص عليها في هذا النظام.
ر يس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذا النظام.

قرر مجلس الجامعة في جلسته رقم ( )21 6/2بتاريخ  ،21 6/ 2/9الموافقة على تجميد نشاطات
نادي موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى صدور
النظام الجديد.
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