
 تعليمات نادي العاملين
 

 فيالدلفيا( ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ إقرارها. سمى هذه التعليمات )تعليمات ناديت (:1المادة )
 يؤسس في الجامعة ناٍد يسمى "نادي فيالدلفيا" مركزه في حرم الجامعة. (:2المادة )
الجتماعيددة والرياةددية والفنيددة ودعمهددا بدددين يهدددا النددادي إلددى توعيددت العالقددات العكافيددة والفكريددة وا (:3المادة )

 العاملين في الجامعة ومع المجتمع األردني والعربي والعالمي.
 ومن أجل تحكيت هذه األهداا يكوم النادي بما يلي:

 عكد الندوات. -أ 
 نشاطات اجتماعية وفنية. -ب              
 نشاطات رياةية. -جد             
 رحالت. -د              

 تكافل اجتماعي -هد 
 تصنيا العةوية: (:4ة )دالما

العةو العامل: هو كل من قبلته الهيئة اإلدارية، بناء على طلب يكدمه، وتوافرت فيه الشروط  -أ 
( مدن هدذا 8(، وقدام بددفع بددليال االنتسداب واالشدتراا الدواردين فدي المدادة )5الواردة فدي المدادة )

 النظام.
 عةو الشرا: -ب 
مجلدس األمندداء ومجلدس الجامعددة الحداليون والسددابكون، وال تنطبدت علدديهم أحكدام المددادة  أعةداء . 1

 د ، هد( من هذا النظام. -8)
كددل مددن منحتدده الهيئددة اإلداريددة هددذه العةددوية لتكديمدده ادددمات ممتددازة للجامعددة أو النددادي وال  . 2

 شتراا.يكون عةو الشرا عةوًا في الهيئة العامة وال يدفع بدلي االنتساب واال
 يجب أن يتوافر في العةو العامل أحد الشرطين التاليين: (:5المادة )

فدددي أو مدددن المدددوظفين أن يكدددون مدددن أعةددداء الهيئدددة التدريسدددية المتفدددريين أو ييدددر المتفدددريين  -أ 
 الجامعة.

أن يكون من الذين عملوا سابكًا في الجامعة مدة ال تكل عن امس سنوات وانتهى عملهدم فيهدا  -ب  
 يير تأديبي.لسبب 

 تزول العةوية في النادي عن العةو العامل في إحدى الحاالت التالية: (:6المادة )
 االستكالة الاطية. -أ 
مدددة شددهرين مددن بدايددة السددنة الماليددة عددن تسددديد االشددتراا السددنوي، ويشددترط إاطددار التددأار  -ب 

 العةو باستحكات االشتراا.
 (.5ي المادة )فكدان أحد شروط العةوية المذكورة ف -جد 

 الفصل من النادي: (:7المادة )
 ُيفصل العةو الذي ياالا تعليمات النادي بكرار يؤاذ من الهيئة اإلدارية بأيلبية العلعين. -أ 
 يجوز للهيئة اإلدارية إعادة عةوية من ُفصل من النادي. -ب 



 األمور المالية: (:8المادة )
 ون العاني وتنتهي في آار كانون األول من كل سنة.تبدأ السنة المالية للنادي في أول كان -أ 
مشدتركين  تودع أموال الندادي باسدمه فدي البندا الدذي تعينده الهيئدة اإلداريدة وُتسدحب بتدوقيعين -ب 

  لرئيس النادي أو نائبه في حال ييابه وأمين الصندوت أو من تفوةه الهيئة االدارية اطيًا.
الهيئة اإلدارية، إال أنه يجوز لرئيس النادي اإلنفات فدي يجري صرا أموال النادي بكرار من  -جد 

سددددلفة تسدددددد حسددددب لنفكددددات يحددددتفظ بهددددا أمددددين الصددددندوت علددددى شددددكل  د عشددددرين ديندددداراً و حدددد
 األصول.

 تتكون موارد النادي من: -د 
 منحة سنوية تكدمها الجامعة للنادي. . 1
 بدلي االنتساب واالشتراا. . 2
 الهيئة اإلدارية.التبرعات والهبات بموافكة  . 3
 إيراد الحفالت والمباريات وأية أنشطة أارى يكيمها النادي. . 4
 أية موارد أارى توافت عليها الهيئة اإلدارية.  . 5
 يحدد بدال االنتساب واالشتراا كالتالي: -هد 
 بدل انتساب. امسة دنانير . 1
فددي عةدوية الندادي. وتسددتمر مددن راتدب العةدو المكبددول بعدد قبولده دينداران شدهريا ويكتطعدان  . 2

العةددوية واقتطدداع االشددتراا مددن الراتددب إلددى حددين فكدددان العةددوية ألي سددبب مددن األسددباب. 
ذا كددان العةددو ييددر عامددل فددي الجامعددة يجددري التسددديد نكدددًا ويسددتوفى بدددل االشددتراا للمددرة  وا 

 األولى بنسبة المدة المتبكية من السنة المالية على أن ال يكل عن دينار.

* 
 الهيئة اإلدارية: (:9ادة )الم

رئديس الندادي مدن سدبعة أعةداء بمدن فديهم مدن العداملين فدي الجامعدة  تتكون الهيئة اإلدارية  -أ 
تاتارهم الهيئة العامة بطريكة االنتااب المباشر بحيث يكون انتااب الدرئيس بكائمدة منفصدلة 

 عن قائمة االعةاء .
 املة، وتكون مدة الهيئة سنتين تبدأ في أول يملا حت التصويت كل من سدد اشتراكاته ك -ب 

 شهر شباط، ويتم االنتااب االل الشهر السابت لهذا التاريخ.
 تتألا الهيئة اإلدارية من: - ج    

 رئيس النادي.
 نائب الرئيس.                     

 أمين السر.
 ندوت.أمين الص

 عالعة أعةاء.
 

 20/4/2019*عدلت بموجب قرار مجلس االمناء في جلسته بتاريخ 



 
الهيئددة اإلداريددة بكيددة المواقددع، كمددا يجددوز للهيئددة اإلداريددة اسددتحداث مناصددب إةددافية، تنتاددب 

ولجان اجتماعية أو صناديت تكافلية لتحكيت نشاطات النادي، وانتاداب مدن يرونده مدن بيدنهم 
 أو من الهيئة العامة إلشغال هذه المناصب.

لنادي اإلدارية والمالية والتنظيمية وتصريفها، ويدال من ةدمن تتولى الهيئة اإلدارية شؤون ا -ـ د
 ااتصاصاتها:

مددددا فددددي ذلددددا تكليددددا بعدددد  اتادددداذ الكددددرارات واإلجددددراءات الالزمددددة لتحكيددددت أهددددداا النددددادي ب . 1
 وليات ونشاطات معينة.األعةاء بمسؤ 

 تكديم التكرير السنوي عن النشاطات الماتلفة للنادي إلى الهيئة العامة. . 2
 تكديم الحسابات الاتامية عن السنة المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية إلى الهيئة العامة. . 3
 تنفيذ قرارات الهيئة العامة. . 4
 البت في طلبات االنةمام إلى عةوية النادي.  . 5             
 النظر في استكاالت األعةاء وفصلهم. . 6
 للنادي. تعيين الموظفين والعمال الالزمين . 7
 تنظيم اجتماعات الهيئة العامة. . 8
ى دبب كان، يدعدنة، ألي سدة اإلدارية أعناء السداء الهيئدإذا اال منصب عةو من أعة -و 

أ ( -9األحتياط األول الذي حصل على المركز العامن عم التاسع مع مراعاة شروط المادة )
ذا لم يكن هناا شاص من هذا الكبيل فتعين الهيئة   اإلدارية عةوًا للمركز الشاير.، وا 

 مهام الرئيس: (:10المادة )
 الهيئة اإلدارية. وتوقيع العكود بعد إجازتها مني داإلشراا على أعمال النا -أ 

 تمعيل النادي أمام السلطات الرسمية.   -ب              
 رئاسة جلسات الهيئة اإلدارية والهيئة العامة العادية ويير العادية. -جد 
 التوقيع على الحواالت المالية مع أمين الصندوت. - د
 أية مهام أارى توكلها إليه الهيئة اإلدارية بما ال يتعار  مع هذا النظام. -هد 

 يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة ييابه أو ما يفوةه إليه الرئيس من مهامه. (:11المادة )
 مهام أمين السر: (:12المادة )

 حفظ السجالت واإلشراا على تنظيمها. -أ 
 تدوين وقائع جلسات الهيئة اإلدارية والهيئة العامة. -ب 
 اإلشراا على موظفي النادي وشؤونه اإلدارية. -جد 

 تنفيذ ما تكلفه به الهيئة اإلدارية. -د 
لهيئددة ييدداب أمددين السددر تكددوم الهيئددة اإلداريدة بااتيددار مددن ينددوب عندده مددن أعةدداء ا فدي حددال -هد 

 اإلدارية.
 مهام أمين الصندوت: (:13المادة )

 التوقيع على الحواالت المالية مع رئيس النادي. -أ 
 إعداد التكرير المالي والحسابات الاتامية ومشروع الموازنة وعرةه على الهيئة العامة. -ب 



 ة الماتصة.حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز النادي لتكون تحت الطلب من الجه -جد 
يدداع تلد -د  ا تسلم المبالغ التي ترد إلى النادي بإيصاالت ماتومة باداتم الندادي وموقعدة منده، وا 

 الهيئة اإلدارية.  المبالغ في البنا المعين من المفوةين من
بيددة تعتبددر اجتماعددات الهيئددة اإلداريددة قانونيددة إذا حةددرتها األكعريددة المطلكددة وتصدددر الكددرارات بأيل (:14المادة )

ذا تساوت األصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا.  أصوات الحاةرين، وا 
تسددكط العةدددوية مدددن الهيئدددة اإلداريدددة إذا تالدددا العةدددو عدددن حةدددور جلسدددات الهيئدددة عدددالث مدددرات  (:15المادة )

 متتالية أو ست مرات متكطعة من يير عذر مكبول من الهيئة اإلدارية.
 الهيئة العامة: (:16المادة )

ة العامة من جميع األعةاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم. وال يجوز للعةو العامل تتكون الهيئ
ممارسة حكوقه، من ترشيح أو انتااب وحةور جلسات الهيئدة العامدة مدا لدم يسددد اشدتراكاته كاملدة 
قبدددل أسدددبوع مدددن بددددء االنتاابدددات علدددى األقدددل وحتدددى موعدددد اجتمددداع الهيئدددة العامدددة. ويجدددوز لعةدددو 

ن له حدت التصدويت، أو ترشديح نفسده النتاابدات و ر جلسات الهيئة العامة دون أن يكالشرا حةو 
 الهيئة اإلدارية.

إذا اكتمل النصاب الكانوني في اجتماع الهيئة العامة العادي أو يير العادي فال يؤعر على قانونية  (:17المادة )
 قبل التصويت.الكرارات المتاذة في هذا االجتماع انسحاب بع  األعةاء العالمين 

يجب دعوة الهيئة العامة الجتماع عادي مرتين كل سنة على األقل إحداهما االل الفصل الدراسي  (:18المادة )
األول والعانية االل الفصل الدراسي العاني، ويجوز دعوة الهيئة العامة الجتماعات ييدر عاديدة إذا 

 اقتةت الةرورة ذلا.
العامة لالجتماعات في المكان الذي تعينه بإشعار ترسله إلى جميع األعةداء تدعو الهيئة اإلدارية  (:19المادة )

الدددذين لهدددم الحدددت فدددي الحةدددور ويكدددون قبدددل تددداريخ االجتمددداع بأسدددبوعين علدددى األقدددل ويرفدددت بهدددذا 
 اإلشعار جدول أعمال االجتماع.

%( مدن األعةداء الدذين 50ت يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيًا إذا حةرته األيلبية المطلكدة )فدو  (:20المادة )
ذا لدم يبلدغ عددد المجتمعدين هدذه النسدبة بنداًء  لهم الحت في الحةور والمسددين اشتراكاتهم كاملة، وا 
على الدعوة األولى، ُيدعى إلى اجتماع آار بعد أسبوعين ويعتبر قانونيًا مهما بلغ عدد الحاةدرين 

 من أعةاء الهيئة العامة المسددين اشتراكاتهم كاملة.
يمكددن أن  األعمدددال الددذي  تبحددث الهيئددة العامددة فددي اجتماعهددا األمددور المدرجددة علددى جددددول  -أ (:  21لمادة )ا

 يشمل:
 تكرير الهيئة اإلدارية عن أعمالها االل فترة إدارتها. . 1
 الموازنة العمومية والحسابات الاتامية للنادي وتكرير مدقت الحسابات ومناقشتها. . 2
 ة التكديرية للسنة المالية الجديدة.مشروع الموازن . 3
 تعيين مدقت حسابات قانوني أو تشكيل لجنة داالية لتدقيت الحسابات. . 4

 أية مواةيع يكترح بحعها ويوافت على بحعها أيلبية الحةور. -ب  
 االجتماعات يير العادية للهيئة العامة: (:22المادة )

عدددادي بكدددرار مدددن الهيئدددة اإلداريدددة أو بمبدددادرة مدددن  تجتمدددع الهيئدددة العامدددة للندددادي اجتماعدددًا ييدددر -أ 
الرئيس ويتم تبليغ األعةداء العداملين قبدل تداريخ انعكداده بأسدبوعين علدى األقدل علدى أن يرسدل 



مع الدعوة جدول أعمال االجتماع ويكون هذا االجتمداع قانونيدًا إذا حةدرته األيلبيدة المطلكدة، 
ذا لددم يبلددغ عدددد المجتمعددين هددذه النسددبة بنددا ًء علددى الدددعوة األولددى يدددعى الجتمدداع آاددر بعددد وا 

 أسبوعين ويعتبر قانونيًا مهما بلغ عدد الحاةرين.
يحت لربع األعةاء الذين لهم الحت فدي حةدور جلسدات الهيئدة العامدة أن يرسدلوا طلبدًا كتابيدًا  -ب 

غدر  مدن موقعًا منهم إلى الهيئة اإلدارية لدعوة الهيئة العامة الجتماع يير عادي مدع بيدان ال
 هذا االجتماع وجدول األعمال المكترح.

يجددب علددى الهيئددة اإلداريددة اددالل أسددبوع مددن تدداريخ تسددلمها الطلددب اتادداذ اإلجددراءات الالزمددة  -جد 
ذا لم تنفدذ ذلدا فيحدت لربدع األعةداء الدذين تكددموا بطلدب عكدد االجتمداع  لدعوة الهيئة العامة وا 

 جتماع وترؤس الجلسة.بتوجيه الدعوة لال ينيبه أن يكوم الطلب من رئيس الجامعة أو من
ال يحت للهيئة العامة في االجتماع يير العادي أن تنظر في ييدر المسدائل الدواردة فدي جددول  -د 

 أعمال االجتماع.
ن قددرارات الهيئددة العامددة فددي دفتددر محاةددر الجلسددات ويوقددع عليهددا رئدديس الجلسددة وأمددين السددر  (:23المادة ) تدددو 

 سة أسماء أعةاء الهيئة العامة الذين حةروا االجتماع.ويرفت في محةر الجل
يعددد جدددول عنددد اجتمدداع الهيئددة العامددة بأسددماء األعةدداء المسددددين اشددتراكاتهم كاملددة إلبددرازه أعندداء  (:24المادة )

 االجتماع موقعًا من قبل أمين الصندوت وماتومًا بااتم النادي.
امدة بأيلبيددة علعدي األصدوات أو بكدرار مدن مجلدس الجامعدة، وتددؤول ُيحدل الندادي بكدرار مدن الهيئدة الع (:25المادة )

 إلى الجامعة. –في حالة حل ه  –أموال النادي 
 وتعليماتها. الداالية وأنظمتهدا يجب أن ال تتعار  نشاطات النادي مع أهداا الجامعدة -أ (:  26المادة )

 ليها في هذا النظام.يكرر مجلس الجامعة األمور التي لم يرد نص ع -ب              
 ول عن تنفيذ أحكام هذا النظام.مسؤ رئيس الجامعة  (:27المادة )

 
 

 أحكام عامة:
ات فددي تصددريا شدؤون النددادي لمددة ال تتجدداوز أربعددة مدتسدتمر اللجنددة التحةديرية التددي وةددعت مشدروع هددذه التعلي

ندددادي وعكدددد اجتمددداع الهيئدددة العامدددة أشدددهر مدددن تددداريخ إقدددراره تددددعو االلهدددا العددداملين فدددي الجامعدددة إلدددى االنتسددداب لل
 النتااب هيئة إدارية جديدة تدير النادي.

 


