النظام األساسي

المادة األولى
المادة الثانية

نادي خريجي الجامعة العربية المفتوحة
يسمى هذا النظام (نظام نادي خريجي الجامعة العربية المفتوحة)

تكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها.

 النادي  :نادي خريجي الجامعة العربية المفتوحة الهيئة العامة :مجموعة الخريجين المسجلين كأعضاء في النادي وفق األحكام . -الهيئة التأسيسية :مجموعة الخريجين المؤسسين المذكورين في هدا النظام

 -الهيئة اإلدارية :مجموعة األعضاء الممثلين عن الهيئة العامة والتي تديرشؤون النادي.

المادة الثالثة

أعضاء الهيئة التأسيسية

المادة الرابعة

تنتخب اللجنة التأسيسية من بين أعضائها هيئة إدارية تتولى إدارة شؤون النادي وتتألف من:
رئيس  ،نائب الرئيس  ،أمين السر ،أمين الصندوق ،خمسة أعضاء.

المادة الخامسة

تكون مدة عمل الهيئة النأسيسية سنتين.

المادة السادسة

تمااارس الهيئااة اإلداريااة الصاااحيات و المسااؤوليات المتعلبااة بااندارة شااؤون النااادي و مشاااريع و
اإلنفاق من أموال .

المادة السابعة

تجتماال الهيئااة اإلداريااة م ارة كاال شااهر ويجااور أن تعبااد اجتماعااات أخاار عنااد الضاارورة ،وتكااون

االجتماعات قانونية بحضور  % 11من األعضاء.
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المادة الثامنة
مهام الهيئة اإلدارية :
 متابعة تنفيذ توصيات الهيئة العامة و اقتراحاتها .
 اقتراح نشاطات ومتابعة تنفيذها .

 اإلشراف على األمور المالية للنادي .

 إعداد التبرير السنوي اإلداري و المالي وعرض على الهيئة العامة.

المادة التاسعة

تتألف الهيئة العامة من جميل األعضاء التي تتاوفر فايهم شاروط العضاوية و تعباد الهيئاة العاماة
اجتماعا عاديا مرة واحدة في كل سنة بدعوة من رئيس الهيئاة اإلدارياة ،ويرفاق جادول أعماال مال

الدعوة ويبدم فيها التبرير المالي واإلداري السنوي

المادة العاشرة

ي ارأس اجتماااي الهيئااة العامااة رئاايس الهيئااة اإلداريااة أو نائب ا وتصاادر الب ا اررات باأل لبيااة المطلبااة

لألصوات لمن حضر من أعضائها.
المادة الحادية عشر
أهداف النادي :

 تدعيم العاقات وتوثيق التواصل بين الجامعة و خريجيها .

 العم اال عل ااى تنظ اايم و إقام ااة النش اااطات الثبافي ااة و العلمي ااة و اإلجتماعي ااة و الرباض ااية و
الفنية .

 التنسيق بين الجامعة و الخريجين لخدمة الجامعة و خريجيها .

 توثيااق وتنميااة العاقااات و الااروابط بااين خريجااي الجامعااة العربيااة المفتوحااة فااي األردن و
الفروي األخر

خارج األردن و العمل على إدارتها .

 اإلستفادة من خبرات الخريجين و إمكاناتهم في تطوير الجامعة .

المادة الثانية عشر

يمارس النادي النشاطات التالية لتحبيق أهداف :
 إنشاء بنك للمعلومات يحوي كل البيانات عن الخريجين

 إصاادار النش ارات الدوريااة التااي تعنااى بكاال مااا يهاام الخ اريجين ماان مسااتجدات فااي مجااال
تخصصاتهم .

 المساهمة في تنظيم يرامج و دورات لتأهيل و رفل كفاءة و أداء خريجاي الجامعاة لتحبياق
التجانس بين مستو الخريجين و بين متطلبات التنمية المحلية وحاجات سوق العمل .

 متابع ااة ش ااؤون و أحا اوال الخا اريجين و مس اااعدتهم ف ااي إيج اااد الحل ااول المناس اابة لمش اااكلهم
حسب إمكانات الجامعة .
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المادة الثالثة عشر
 ال يكون للنادي أي أهدافا سياسية أو طائفية .

 ال يسعى النادي في أهداف الى تحبيق الربح المادي .

المادة الرابعة عشر

يشترط في قبول العضوية ما يلي :

 أن يكون من خريجي الجامعة العربية المفتوحة .
 أن يلترم بأهداف النادي و يعمل على تحبيبها .

 أن يتبيد بالب اررات و األنظمة و التعليمات التي تصدرها الهيئة اإلدارية .
 أن يسدد جميل االلترامات المالية المستحبة في الوقت المحدد .

المادة الخامسة عشر

للهيئة اإلدارية الحاق فاي فصال أي عضاو مان األعضااء باأل لبياة المطلباة و بتصاويت علناي أو

سري في الحاالت التالية :

 مخالفة أي بند من بنود العضوية مخالفة صريحة .

 ارتكاب أي فعل من شأن إلحاق الضرر المادي أو األدبي للنادي .

المادة السادسة عشر

تدون ق اررات الهيئة اإلدارية في دفتار محاضار الجلساات ويوقال عليهاا الارئيس وأماين السار وياذكر
في محضر الجلسة أسماء األعضاء الحاضرين والب اررات الصادرة وعدد األصوات التي حارتها.
المادة السابعة عشر

يجور للهيئة اإلدارية تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط النادي مثل:

اللجنة المالية – اللجنة االجتماعية – اللجنة الثبافية.

المادة الثامنة عشر

 ال يجور لعضو هيئة اإلدارة التخلف عن حضور جلستها إال بعذر مببول يبدم قبل انعبادالجلسة.

 كاال عضااو تخلااف عاان حضااور ثااال جلسااات متواليااة بادون عااذر مببااول يعتباار منفصاااعن عضوية هيئة اإلدارة.

 يج ااور للعض ااو تكلي ااف أح ااد األعض اااء خطي ااا لين ااوب عنا ا ف ااي حض ااور اإلجتماع ااات والتصويت على الب اررات

المادة التاسعة عشر
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تتضمن صاحيات الرئيس مايلي:

 ترؤس الهيئة اإلدارية والهيئة العامة. تمثيل النادي لد السلطات الرسمية. -تكليف نائب الرئيس للبيام بمهمات .

المادة العشرون
تتضمن صاحيات أمين السر مايلي:
 -حفظ سجات النادي.

 إعداد جدول أعمال للجلسات. تدوين وقائل جلسات الهيئة اإلدارية والهيئة العامة. -البيام بأعمال أمين الصندوق في حالة ياب .

 عرض التبرير اإلداري السنوي على الهيئة العامة.المادة الواحدة والعشرون
تتضمن صاحيات أمين الصندوق مايلي:
 اساتام المباالا التااي تارد إلاى النااادي بنيصااالت مختومااة بخاتم الناادي بوايااداي تلاك المبااالافي المصرف الذي تبرره الهيئة اإلدارية.
 تنفيذ ق اررات الهيئة اإلدارية فيما يتعلق بمعامات النادي المالياة ويوقال عليهاا الارئيس أوالثم أمين الصندوق ويبدم حسابا شهريا عن حال النادي المالية إلى الهيئة اإلدارية.

 ال يجور أن ينفق أو يصرف من أموال النادي إال حسب ما تبرره الهيئة اإلدارية -عرض التبرير السنوي المالي على الهيئة العامة.

المادة الثانية والعشرون
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أحكام مالية:

أ  .تتكون أموال النادي من :
 رسم العضوية (يدفل مرة واحدة ) ،ورسم االشتراك السنوي (يدفل كل سنة جديدة ).
 التبرعات العينية و النبدية التي تأتي من األنشطة الذي يبيمها النادي .
ب  .يكون للنادي سجات و دفاتر مالية ومحاسبية منظمة .

ج  .يفااتح حساااب فااي البنااك باساام الهيئااة العامااة للنااادي و يااتم االنفاااق منا
الهيئة اإلدارية مل أمين الصندوق مجتمعين .

باعتماااد توقياال رئاايس

د  .يبدم أمين الصندوق تبارير شهرية عن الحسابات للهيئاة اإلدارياة ويكاون مسائول عان الشاؤون
المالية في حدود صاحيات .

ها  .ال يجور إنفاق أي مبلا من أموال النادي إال لتحبيق أ راض .
و.

يحتفظ النادي في مركره بدفاتر للحسابات وفبا لألصول .

ر  .يجب أن تدقق هذه الدفاتر سنويا خصوصا بعد انتهاء مدة الهيئة اإلدارية.

1

