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لس ة بموجب قرار مجوالمعدل ،"*في جامعة عمان األهلية"تعليمات األندية الطالبية تسمى هذه التعليمات    (:1المادة )

 .قرارهابها من تاريخ إ ، ويُعمل16/04/2014 ( تاريخ2014-02/4/2013األمناء رقم )
 

 

ة دل القرينتما لم  ،أدناه ذه التعليمات المعاني المخصصة لهاحيثما وردت في ه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات    (:2المادة )

 على غير ذلك:
 

 .جامعة عمان األهلية : الجامعــة

 .رئيس الجامعة : الرئيس

 في الجامعة. ةأي كلي : الكلية

 في الجامعة. شؤون الطلبة عميد : العميد

 .عمادة شؤون الطلبة : العمادة

 .لتي تؤسس وفقاً ألحكام هذه التعليماتاألندية الطالبية ا : األندية

 .الهيئة المنتخبة إلدارة النادي : الهيئة اإلدارية

 .المسجلين والمنتسبين للناديطلبة الجامعة  : الهيئة العامة

 .بتعليماتهيلتزم  الذي الناديالطالب المسجل في  : العضو

 .لناديلتقديم النصح واإلرشاد ل عضو هيئة التدريس المكلف من رئيس الجامعة : مستشار النادي

 

ً  ادةالعم وترعى شؤونهايكون مقرها داخل الحرم الجامعي، أندية طالبية الجامعة تؤسس في    (:3المادة )  تللقراراوفقا

 .من العميد لخدمة النشاطات الالمنهجية لطلبة الجامعةتنسيب و الصادرة عن الرئيس
 

 :اآلتية الغاياتق تهدف األندية إلى تحقي    (:4)المادة 

الفةةةرط لطلبةةةة الجامعةةةة للمشةةةاركة فةةةي النشةةةاطات التةةةي تتناسةةةب مةةة  ميةةةولهم وقةةةدراتهم  إتاحةةةة  .أ

 .مواستعداداته

 يات وتشجيعها عند الطلبة.اتنمية المواهب والهو .ب

 تشجي  الميول التطوعية للخدمة العامة والعمل الجماعي بين طلبة الجامعة. .ج

 .متعددي الثقافاتة الجامعة من نسجام والتجانس بين طلبتعزيز اال .د

 .يالعربي والعالمالثقافي األردني وتنمية االهتمام بالتراث  .ه
 

ة في إلجراءات الواردوفقاً ل العمادةإلى  عضو خمسة وعشرينال يقل عن  عددتقدّم طلبات تسجيل األندية من    (:5المادة )

 .يةلهذه الغاسياسة األندية وإجراءاتها وحسب النماذج المعتمدة 
 

اتها ندية وإجراءوبتوصية من العميد أن يقرر السير في إجراءات تأسيس النادي وفقاً لسياسة األللرئيس   (:6المادة )

 .والنماذج المعتمدة لهذا الغرض

 

 األندية الطالبيةات ـليمـتع

  في جامعة عمان األهلية
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انين التي تخالف القو وغيرها من األسس جهويةأو  مناطقيةالطالبية على أسس طائفية أو  األندية تأسيسيحظر   (:7المادة )

 واألنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية والجامعة.
 

وبرعاية  العامة للناديالهيئتين اإلدارية و تمارس األندية اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهدافها من خالل    (:8المادة )

 من العمادة.
 

لحين أسيس النادي وتراءات جمي  إجعمادة سية وبرعاية الالهيئة التأسيعند تأسيس النادي ألول مرة تتولى   (:9المادة )

 .انتخاب الهيئة اإلدارية

  

 من طلبة الباً عشرين طتتكون الهيئة العامة من جمي  أعضاء النادي على أن ال يقل عددهم عن خمسة و  (:10المادة )

 الجامعة  المسجلين والمنتظمين في الدراسة.

 

 :اآلتيةامة المهام الهيئة الع تتولى   (:11المادة )

 .للنادي انتخاب الهيئة اإلدارية    .أ

 إلقرارها. العميدبوساطة إعداد خطة العمل السنوية ورفعها للرئيس     .ب

 إقرار التقرير السنوي الذي تعده الهيئة اإلدارية للنادي.    .ج
 

 تعدها يباتوفق ترت، لسريالقتراع ابا ةأعضاء تنتخبهم الهيئة العام سبعةمن  تتكون الهيئة اإلدارية لكل ناد    (:12المادة )

لى األقل من ع%( 51) ما نسبته عملية االقتراعفي  يشاركالعمادة، ويشترط لقانونية هذه االنتخابات أن 

وع من ل أسبخال توجه الدعوة إلى عقد اجتماع ثان  ، وإذا لم يكتمل النصاب الهيئة العامةمجموع أعضاء 

ً االجتماع األول، ويعتبر االجتما راط ون اشتمن حضر من أعضاء الهيئة العامة ودبع الثاني قانونيا

 .النصاب
 

 .التصويت أو التكرارفي االنتخاب  ال يجوز التوكيل أو اإلنابة  (:13المادة )
 

 :يـأتيما  للنادييرشح نفسه لعضوية الهيئة اإلدارية  منيشترط في  (:  14المادة )
  

 .في الجامعةيكون مسجالً ومنتظماً بالدراسة أن  .أ

 على األقل.الجامعة فصالً دراسياً واحداً  في نهىأأن يكون قد  .ب

 أن يبقى على تخرجه من الجامعة فصالن دراسيان على األقل. .ج

 .فوقفما  أول أن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية من درجة إنذار .د
 

   .يناً للسرباً للرئيس وأمائاجتماع تعقده رئيساً لها ون تنتخب الهيئة اإلدارية من بين أعضائها في أول أ.    (:15المادة )

ً واحداً  عتكون مدة عضوية الهيئة اإلدارية وما يتفر ب.                  ً جامعيا ن م ويجوز إعادة انتخاب عنها من لجان عاما

 .( ألكثر من مرة14تنطبق عليه شروط في المادة )
 

يتولى  قرار من الرئيسفي الجامعة بتنسيب من العميد وب التدريسيةعضاء الهيئة أيعين لكل ناد  مستشار من   (:16المادة )

ن أ تها دونحضور اجتماعاالحق بله  كون، ويلهيئة اإلدارية للنادي وتوجيههاتقديم النصح واإلرشاد ل

 .على قراراتها حق التصويت لهيكون 
 

    :اآلتيةالمهام  ارية لكل ناد  تتولى الهيئة اإلد   (:17المادة )

 اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف النادي. .أ

 عمالها.عضاء الهيئة العامة واإلشراف على أأتشكيل اللجان الطالبية للنشاطات المختلفة من  .ب

 تقديم خطة عمل سنوية إلى الهيئة العامة تتضمن النشاطات التي تنوي القيام بها. .ج

 قرير السنوي إلى الهيئة العامة.تقديم الت .د

 طلبات االنضمام للنادي. الموافقة على .ه

 اجتماعات الهيئة العامة. تنظيم .و

 .(الهيئتين العامة واإلدارية) قبول استقالة أعضاء .ز
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يل تمث تولى رئيس الناديكٌل حسب اختصاصه، ي الموكلة إليهم اإلدارية القيام بالمهام يتولى أعضاء الهيئة   (:18المادة )

 .النادي ويكون منسقاً بين النادي والكليات والعمادة لغايات تحقيق أهداف النادي
 

 :اآلتيةفي الحاالت عضويته الهيئة اإلدارية  يفقد عضو   (:19المادة )

 .االستقالة الخطية .أ

 .فقدان أحد شروط العضوية .ب

 .توقي  عقوبة اإلنذار األول فأكثر .ج

قطعة أو ست مرات مت ،اإلدارية ثالث مرات متتالية العضو عن حضور جلسات الهيئة تغيبإذا  .د

 .مقبولدون عذر 

 االنقطاع عن الدراسة . أواالنسحاب  .ه
 

 ب الرئيس ل، ويتولى نائيتولى رئيس النادي دعوة الهيئة اإلدارية لالجتماع ويرسل م  الدعوة جدول األعما(:   20المادة )

 ب.ر النصا، ويكون االجتماع قانونياً عند توافساجتماع الهيئة اإلدارية في حال غياب الرئيرئاسة 
 

 .بإرسال صورة عن محاضر اجتماعاتها للعميدالعامة واإلدارية  الهيئتينترسل قرارات  (:21المادة )
 

 

لهيئة اإلداريةة أو اويجوز دعوتها الجتماعات غير عادية بقرار من  ،جامعي تجتم  الهيئة العامة مرة كل عام   (:22المادة )

 نصف عدد أعضاء الهيئة العامة. لىععلى طلب ما يزيد  ءً بنا
 

ً يكون اجتماع الهيئة العامة   (:23المادة ) ب يؤجل لم يكتمل النصا نصف عدد األعضاء، وإذا عنإذا حضره ما يزيد  قانونيا

ً  االجتماعويعتبر  ،االجتماع لمدة أسبوع واحد  .بمن حضر قانونيا
 

تها وأنظمومصالحها  م  سياسة الجامعة وأهدافها االنسجامالهيئتين العامة واإلدارية قرارات  يراعى في  (:24المادة )

 الصادرة عنها.القرارات وتعليماتها و

 

 .معةلمعتمدة في الجاالمالية لألنظمة والتعليمات والقرارات المالية ا معامالت األنديةتخض  جمي    أ.  (:25المادة )

ً لتمويل نشاطات األنديةتخصص الجام .ب                     شيك للعميد وموافقة ويتم الصرف ب .عة في موازنتها بنداً خاصا

 .الرئيس

 

 .د  من نا أكثري ف إداريةيكون عضو هيئة  أنوال يجوز  يجوز للطالب أن يكون عضواً في أكثر من نادي   (:26المادة )

 

  .نديةالتنسيق والمتابعة لنشاطات األ لعمادةاقسم النشاطات واألندية الطالبية في  يتولى   (:27المادة )

 

ين في العامل أحد، أو إلى أحد مساعديه التعليمات أو بعضهاصالحياته المبينة في هذه كل للعميد أن يفّوض   (:28المادة )

 العمادة.
 

  حة ذلك.صلإذا اقتضت الم على تنسيب من العميد بناءً  رئيس الجامعةالنادي بقرار من  يَُحلّ    (:29)المادة 
 

 لرئيس أن يصدر القرارات التنفيذية واإلجرائية التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.ل  (:30المادة )
 

ويجوز النظر في إعادة تسجيلها في ضوء ، هذه التعليمات تنفيذجمي  األندية المسجلة قبل  تَُحلّ   (:31المادة )

 .ليماتاإلجراءات المنصوط عليها في هذه التع
 

 تنفيذ هذه التعليمات. متابعة عميد مسؤول عنال   (:32المادة )

 

 .نص في هذه التعليمات فيهاالبت في الحاالت التي لم يرد  للرئيس    (:33المادة )


