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�����ت ا �����
��	�ت ا����د ا�  
 ��  ��19/4/2011ر�1 ) 736/2010/2011()'& �#�%ت ���$ ا
	#اء !�
 �ار ر

� ) 11(�: ا
	�دة ) ز(�8در !	 �67 ا
5 �ة ��ت ا>رد;�� ر���
��;�ن ا :�)42( 
 �>'
2001.  

  
  

�F1WEא�د�� �
� �

لسنة المتوسطة والجامعية الجامعية  اتتعليمات االتحاد الرياضي للكلي"تسمى هذه التعليمات 
 .ويعمل بها من تاريخ صدورها) 2006(
  

�F2WEא�د�� إال يكون للكلمات والعبارات التالية حيث وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه �
  :القرينة على غير ذلك إذا دلت

  
  .جامعة البلقاء التطبيقية  :الجـامــعــة
  .الكلية الجامعية والجامعية المتوسطة  :الكليــــــة
  .المتوسطةوالجامعية االتحاد الرياضي للكليات الجامعية   :االتحـــــاد
  الهيئة اإلدارية لالتحاد المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات  :الهيئة اإلداريـة
  .عميد شؤون الطلبة/ الرياضي التحاد ارئيس   :الرئيــــس
  .تحادعمداء الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة األعضاء في اال  :الهيئة العامـة

�F3WEא�د�� والجامعية االتحاد الرياضي للكليات الجامعية " باسمالجامعة اتحاد رياضي مركز يشكل في �
  .جامعةال االتحاد ورئاسته في مركز ويكون مقر"المتوسطة 

  

�F4WEא�د��   :إلىاالتحاد يهدف �
وتطويرها المتوسطة، ودعمها والجامعية رعاية الحركة الرياضية في الكليات الجامعية   -أ 

  .والمتاحة بكافة الوسائل الممكنة
توثيق الصالت االجتماعية بين طلبة الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة، ونظرائهم   -ب 

 .في الدول العربية الشقيقة عن طريق إقامة اللقاءات والمعسكرات الرياضية
ماعية، وخلق                    ً      ً                                       إعداد الطلبة إعدادا  متزنا  من جميع النواحي البدنية والعقلية واإلجت  -ج 

  .مواطن صالح منتم لوطنه ومليكه
 .الرياضية العربية واإلقليمية والدوليةوالدورات توحيد الكلمة والرأي في المؤتمرات   -د 

  .رفد المنتخبات الوطنية بعناصر مميزة من الرياضيين في مختلف األلعاب الرياضية-هـ
  .نشر الثقافة البدنية والصحية بين طلبة الكليات األعضاء -و
إجراء الدراسات العلمية في مجال التربية الرياضية وذلك لتطوير وازدهار الحركة  -ز

  .الرياضية في المملكة األردنية الهاشمية
  .إحياء المناسبات الوطنية عن طريق إقامة اللقاءات والبطوالت الرياضية -ع

  

�F5WEא�د�� األردن  داخلالهيئات الرياضية المؤسسات ويعمل االتحاد على تحقيق أهدافه بالتعاون مع كافة �
  .وخارجه

  



�א�������� �
 

 
84  

�F6WEא�د��  :مهام وصالحيات الهيئة اإلدارية�
وضع االستراتيجيات والخطط السنوية لنشاطات االتحاد في مطلع كل عام جامعي  .1

 .والعمل على تنفيذها ومتابعتها وتقيمها وتعميم النتائج
الرياضية على المستوى المحلي والعربي  والمؤتمراتتنظيم اللقاءات والبطوالت  .2

  .إلقليمي والدولياو
 .لتسيير عمل ونشاطات االتحادإصدار اللوائح الخاصة  .3
األنشطة الرياضية في الكليات  لىع للمشرفينعقد الدورات التدريبية والتنظيمية  .4

 .أعضاء االتحاد وذلك لرفع كفاءتهم التدريبية والتحكيمية
مساندة الالزمة لتحقيق أهداف وغايات االتحاد وتحديد مهامها اللجان الفرعية التشكيل  .5

  .واإلشراف على أعمالها
  .منح الكؤوس والجوائز التقديرية الالزمة .6
                                                ً                          صرف اللوازم واألدوات الرياضية الخاصة باالتحاد وفقا  ألسس تضعها الهيئة اإلدارية  .7

  .لالتحاد
  

�F7WEא�د��   :على النحو التالي عة أعضاءمكونة من سبتولى إدارة االتحاد هيئة ت�
  .الرئيس -1
  .الرئيسأعضاء من عمداء الكليات األعضاء في االتحاد يختارهم  أربعة -2
  .)     ً     أمينا  للسر(في الجامعة  النشاط الرياضي مدير دائرة -3
  .)     ً        أمينا  للصندوق( وحدة الشؤون المالية مندوب -4

  

�F8WEא�د�� جتماع إل للرئيس دعوتها                                   ً      ً                  تجتمع الهيئة اإلدارية لالتحاد اجتماعا  عاديا  مرة كل شهر ويجوز �
  .                      ً                    ويعتبر االجتماع قانونيا  بحضور أكثرية األعضاء ذلكلغير عادي كلما دعت الحاجة 

  

�F9WEא�د��   .تبدأ من تاريخ تشكيلها  سنة واحدةمدة الهيئة اإلدارية لالتحاد �
  

�F10WEא�د��  :يتولى الرئيس أو من ينيبه االختصاصات التالية�
  .رئاسة جلسات االتحاد العادية وغير العادية .1
التي لها عالقة بشؤون االتحاد  اتتمثيل االتحاد أمام الجهات الرسمية، والهيئ .2

  .الهيئة اإلدارية بذلكأعضاء     ً    ً    خطيا  أيا  من ، ويجوز له أن يفوض اتهونشاط
  .ابة عن االتحادتوقيع العقود واالتفاقيات ني .3
 وفق أحكام هذهبشأنها من قرارات       ً مناسبا  بحث الموضوعات العاجلة وإصدار ما يراه  .4

  .تعليماتال
  .المالية الخاصة باالتحاد الفواتيرالتوقيع مع أمين الصندوق على  .5
 .دعوة الهيئة اإلدارية لالنعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك .6
وماليته وعرضه على الهيئة العامة في بداية  دالسنوي عن أعمال االتحا تقريرال إعداد .7

 .كل عام
  

�F11WEא�د��   .                    ً       من بين أعضائها نائبا  للرئيستختار الهيئة اإلدارية �
  

�F12WEא�د��   :الهيئة العامة�
                                                                                  ً تتكون الهيئة العامة من عمداء الكليات األعضاء في االتحاد وتجتمع الهيئة العامة اجتماعا  

للمصادقة على التقرير المالي للعام السابق وإقرار موازنة االتحاد      ً                دوريا  في بداية العام 
  .للعام الالحق
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�F13WEא�د��  :يتولى أمين السر المهام التالية�
واتخاذ الترتيبات الجتماعات الهيئة اإلدارية وتحرير محاضر جتماع لالدعوة ال توجيه .1

  .االجتماعات واالحتفاظ بالسجالت حسب األصول
  .جميع األعمال اإلدارية والكتابية لالتحاداإلشراف على  .2
  .إعداد وتقديم التقارير إلى الهيئة اإلدارية .3
  .تنفيذ قرارات االتحاد والتنسيق بين أعمال اللجان المختلفة .4
  .الدائمة أو المؤقتةحضور اجتماعات اللجان  .5
  .ومتابعتهااالتحاد  مراسالتإعداد  .6
  

�F14WEא�د��   :التاليةيتولى أمين الصندوق المهام �
  .الموازنةإعداد مشروع  .1
  .تحصيل إيرادات االتحاد .2
  .لالتحاد متابعة تنفيذ القرارات المالية .3
  .المقرة من قبل الهيئة اإلداريةالمالية  على الفواتيررئيس الالتوقيع مع  .4
لمناقشته بحضور الهيئة  التحادرئيس االمالي ل الموقفتقديم تقرير سنوي عن  .5

  .اإلدارية
  

�F15WEא�د��   :يشكل في االتحاد لجنة فنية من سبعة أعضاء على النحو األتي�
  ).     ًرئيسا (مدير دائرة النشاط الرياضي  -1
 ).     ً     أمينا  للسر(رئيس قسم النشاط الرياضي للكليات  -2
خمسة أعضاء تختارهم الهيئة اإلدارية من العاملين في النشاط الرياضي بالكليات  -3

 .األعضاء
واحد ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى بقرار من الهيئة تكون مدة اللجنة الفنية عام  -4

 .اإلدارية
                           ً      ً                                           تجتمع اللجنة الفنية اجتماعا  عاديا  مرة كل شهر ويجوز للرئيس دعوتها الجتماع غير  -5

 .                                                ً                    عادي كلما دعت الحاجة لذلك ويعتبر االجتماع قانونيا  بحضور أكثرية األعضاء
 :التاليةتنتهي عضوية عضو اللجنة الفنية في الحاالت  -6

  .بقرار من الهيئة اإلدارية  ) أ
 .إنهاء خدمة العضو في الكلية الممثل لها ألي سبب من األسباب  ) ب
تغيب العضو عن جلسات االتحاد ثالث مرات متتالية بدون عذر تقبله الهيئة ) ج

  .اإلدارية

�F16WEא�د��   :تتكون الموارد المالية لالتحاد مما يلي�
دينار ) 300(تدفعها الكليات األعضاء في االتحاد بواقع االشتراكات السنوية التي  .1

  .دينار للكليات الحكومية عن كل كلية) 400(أردني للكليات الخاصة و
التبرعات والهبات التي تقدمها الهيئات الحكومية واألهلية واألفراد التي توافق عليها  .2

 .الهيئة اإلدارية
 .عوائد النشاطات التي يقيمها االتحاد .3
رد أخرى يوافق عليها االتحاد وال تتعارض مع قوانين وأنظمة الجامعات أية موا .4

  .األردنية

�F17WEא�د�� تبدأ السنة المالية لالتحاد في أول شهر كانون الثاني وتنتهي بنهاية شهر كانون أول من كل �
  .عام
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  .تودع أموال االتحاد في حساب خاص بالجامعة F18WEא�د��
  

لكل مشاركة خارج األردن سلفة نقدية للطواريء والمصاريف التي تقررها الهيئة تصرف  F19WEא�د��
اإلدارية وتكون باسم رئيس الوفد الذي سيقوم بتسديدها حسب األصول خالل أسبوعين من 
                                                                                  تاريخ عودته للبالد، وإال فإنها تحسم من راتبه في الجامعة بناء  على تعهد خطي يكتبه عند 

  .تسلمه السلفة
  

�F20WE��א�د تتخذ قرارات الهيئة اإلدارية باألغلبية المطلقة للحضور وفي حال تساوي األصوات يكون �
  .                ًصوت الرئيس مرجحا 

  

�F21Eא�د�� تتخذ قرارات اللجنة الفنية باألغلبية المطلقة للحضور وفي حال تساوي األصوات يكون �
  .                ًصوت الرئيس مرجحا 

  

�F22WEא�د�� شاطات االتحاد بالواجبات الملقاة عليه ، بمقتضى هذه إخالل أي عضو مشارك في ن�
                                          ً                                     التعليمات ،  يعرضه للمسائلة التأديبية وفقا  لإلجراءات التأديبية المنصوص عليها في 

  .الجامعة والكليات األعضاء باالتحاد
  

�F23WEא�د�   :تنتهي عضوية عضو الهيئة اإلدارية في الحاالت التالية�
  .بقرار من رئيس الجامعة .1
  .ألي سبب من األسباب الممثل لهاانتهاء خدمة العضو في الكلية  .2
  .تقبله الهيئة اإلدارية التحاد ثالث مرات متتالية دون عذراتغيب العضو عن جلسات  .3
  

  .تكون قرارات الهيئة اإلدارية ملزمة لجميع الكليات المشاركة باالتحاد F24WEא�د�
  

اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات والبت في تتولى الهيئة اإلدارية  F25WEא�د�
  .الحاالت التي لم يرد بها نص

  

يكون صرف األموال من حساب االتحاد بتنسيب من الهيئة اإلدارية وموافقة رئيس  F26WEא�د�
  .الجامعة

  

لسنة ) 1(المتوسطة رقم تلغي تعليمات االتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية  F27WEא�د�
  .وأية تعديالت طرأت عليها 1992

  


