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  قانون التعليم العايل والبحث العلمي
  2018) لسنة 17قانون رقم (

  
  

  

ن تاريخ نشره في الجريدة ويعمل م "2018لسنة  قانون التعليم العالي والبحث العلمي"يسمى هذا القانون    ):1المادة (
  الرسمية.

المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل  القانونحيثما وردت في هذا  التاليةيكون للكلمات والعبارات    ):2المادة (
  القرينة على غير ذلك:

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : الوزارة

 .التعليم العالي والبحث العلميوزير  : الوزير 

التعليم الذي ال تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة  : عليم العاليالت
 .الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها

 .مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون : المجلس

  رئيس المجلس.  :  الرئيس

يم  ات التعل مؤسس
 العالي

العالي سواء كانت جامعات أو كليات المؤسسات التي تتولى التعليم   :
  .أو غيرها،مجتمع متوسطة

ال تقل مدة  والمهارات التدريبية التي مجموعة من المواد التعليمية  :  حقل التخصص
التعليم  مؤسسة من مؤسساتفي أي  كاملعام أكاديمي دراستها عن 

درجة علمية ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على  ،العالي
  هادة في هذا الحقل.أو ش

المنشأ بمقتضى أحكام هذا واالبتكار صندوق دعم البحث العلمي   :  الصندوق
  .القانون

  

  :الغايات التالية إلى تحقيق والبحث العلمي يهدف التعليم العالي   ):3المادة (
ة  . أ ة المختلف ول المعرف ةإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حق ع جاتاحتيا لتلبي ا المجتم  بم

 يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.
 .العقيدة اإلسالمية وقيمها الروحية واألخالقية وتعزيز االنتماء الوطني والقوميرسيخ ت . ب
يخ  . ج رام ترس ر واحت ق التعبي اديمي وح ل األك ة العم من حري ا يض زه بم ديمقراطي وتعزي نهج ال ال

 .دام التفكير العلمي الناقدالرأي اآلخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخ
ز  . د داع والتمي ة لإلب ة الداعم ية واالجتماعي ة والنفس ة والبحثي وصقل المواهب توفير البيئة األكاديمي

 واالبتكار والريادة.
 .تنمية االهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية . ه
ة  . و ة تعليمي ة اعتماد اللغة العربية لغة علمي ف مخ يفتعلمي الي، و تل يم الع أليف دعم مراحل التعل الت

 .مساندة لغةأي لغة عالمية العلمي بها والترجمة منها وإليها، واعتبار 
ون وغيرهفي تنمية المعرفة في مجاال اإلسهام  . ز وم واآلداب والفن ة ت العل ة تقني واة علمي اء ن ا، وبن

ة وطنية قادرة على الربط بين األوساط البحثية، وتوجيه البحث الع د المعرف لمي وتطويره نحو تولي
 واإلنتاج  الصناعي والتكنولوجيا.

ارات  قدرات تنمية  . ح ادين تخصصاتهم وإكسابهم مه ي مي ل ف ى األق الدارسين بلغة أجنبية واحدة عل
 .مناسبة الستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين

ي . ط ث العلم جيع البح ار تش ا ودعمه واالبتك تواه م ع مس ي خاصبما ورف ي التطبيق ث العلم ة البح
 .الموجه لخدمة المجتمع وتنميته

ة  . ي درة التنافسية العالمي ادة الق ا، وزي االرتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاته
ي  ورات ف ة التط ا ومواكب ة فيه ية واإلداري ين التدريس اء الهيئت درات أعض ة ق الل تنمي ن خ ا م له

دولي تكنولوجيا المعلومات واالتص اد ال ى االعتم ول عل االت ودمجها في التدريس والبحث والحص
 للمؤسسات والبرامج.

ي  . ك ث العلم ى البح ز عل ن التركي ا م الي لتمكينه يم الع ات التعل ين مؤسس وع ب ايز والتن جيع التم تش
ة لسد  واستقطاب الكفاءات العلمية المتميزة له من جهة، والتدريس لتخريج الكوادر البشرية الالزم

 .ت سوق العمل من جهة ثانيةحاجا
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ن  . ل الي م يم الع ة ومؤسسات التعل ن جه ام والخاص م إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين الع
ذين القطاعين عن  ي تطوير ه ذه المؤسسات ف ي ه ة ف ات المؤهل ن الطاق جهة أخرى، لالستفادة م

 .طريق االستشارات والبحث العلمي التطبيقي
دول توثيق التعاون العلمي والثق . م ع ال الي والبحث العلمي م يم الع ي مجال التعل افي والفني والتقني ف

ة  المية واألجنبي ة واإلس ات العربي ة والمؤسس ات الدولي ة والمنظم اتها التعليمي يع ومؤسس وتوس
 ميادينه في االتجاهات الحديثة والمتطورة.

  

  تتولى الوزارة المهام والصالحيات التالية:    ):4المادة (
ي تنفيذ السياس . أ ة ف ة والبحثي ة والعلمي ة والتعليمي ة العامة للتعليم العالي في مجاالتها التربوية والثقافي

 . نطاق مؤسسات التعليم العالي
الي . ب يم الع ات التعل ين مؤسس يق ب ة  التنس ة والبحثي ات التعليمي ن الطاق تفادة م ة لالس ي المملك ف

 .واالستشارية لديها
عتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي عقد االتفاقيات العلمية والثقافية الم . ج ة ال م مؤسسات ذات العالق

 والهيئات اإلقليمية والدولية. واألجنبية في الدول العربية واإلسالمية
 . تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العالقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية . د
راف بمؤس . ه ر األراالعت الي غي يم الع ات التعل ةس قوم، دني ا وف هادات الصادرة عنه ة الش ام  عادل  نظ

 . يصدر لهذه الغاية
ة  . و ل المملك الي داخ يم الع ات التعل ة لمؤسس ات العلمي ي البعث وزارة ف وثي ال اد مبع س إيف ع أس وض

 . وخارجها، وتنظيم شؤون اإليفاد واإلشراف عليه
 . متابعة شؤون الطلبة األردنيين في الخارج . ز
ة الو . ح ؤون الطلب يم ش اتنظ دين منه ة والموف ى المملك دين إل اون  ، اف ة بالتع ود العلمي ور الوف وأم

 . والتنسيق مع الجهات ذات العالقة
 . إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه . ط
التعليم . ي ة ب ديها ذات عالق الي والبحث  تزويد المجلس بأي دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة ل الع

 . العلمي
دم  . ك ي تق الي تنظيم شؤون المكاتب الت يم الع ة التعل اخدمات لطلب روع  بم اط وف ب ارتب ك مكات ي ذل ف

ي  الجامعات األجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي وتحديد رسوم ترخيصها والجزاءات الت
 .يصدر لهذه الغاية تفرض على المخالفة منها وفقاً لنظام

 . نظام يصدر لهذه الغايةلالمنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفق  تقديم . ل
ات . م ذ االتفاقي دول تنفي ة وال ين المملك ي ب ادل التعليم رامج التب ات وب رى وفق والمؤسس ً األخ ام ل ا نظ

 . يصدر لهذه الغاية
  

  :ية كل منيشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضو     أ.   ):5المادة (
 .أمين عام الوزارة . 1
 وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.أمين عام  . 2
 رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. . 3
 ثالثة أكاديميين من ذوي الخبرة واالختصاص ممن يحملون رتبة األستاذية. . 4
 اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص. . 5
 في القوات المسلحة األردنية.ر مديرية التربية والتعليم والثفافة العسكرية مدي . 6

من الفقرة (أ) من هذه المادة وتنهى  )5و( )4( يناألعضاء المنصوص عليهم في البند يعين .1     ب
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار  عضوية أي منهم
 . لملكية الساميةالتعيين باإلرادة ا

ثالث سنوات قابلة ) من هذه الفقرة 1تكون مدة عضوية األعضاء المنصوص عليهم في البند (  .2
  للتجديد لمرة واحدة.

) من هذه الفقرة أن ال يكون وزيراً 1يشترط في أي من األعضاء المنصوص عليهم في البند (   .3
أو نائباً للرئيس أو موظفاً فيها أو رئيساً  أو عضواً في مجلس األمة أو رئيساً لمؤسسة تعليمية

ً لشخص معنوي يملك  ً أو مؤسسا لمجلس أمناء مؤسسة تعليمية أو عضواً فيه او شريكا
 مؤسسة تعليمية خاصة.

 . يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس   ج. 
ً دائمة   د.  ن بينها اللجنة ومتخصصة برئاسة أحد أعضائه على أن يكون ميشكل المجلس لجانا

  األكاديمية واللجنة اإلدارية والمالية.
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يشكل المجلس أي لجان مؤقتة لدراسة المواضيع التي تتم إحالتها إليها، وتقديم التوصيات بشأنها إلى ه. 
  المجلس، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

  

  :يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية    أ.   ):6المادة (
ةرسم سياسات ال . 1 ا إلو ،تعليم العالي في المملك وزراء وضع استراتيجياتها ورفعه س ال ى مجل

 زم بشأنها.التخاذ القرار الال
ى تعزيزوضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقاللية مؤسسات  . 2 ا التعليم العالي والعمل عل ه

فاوالتنسيق فيما بينها  ه التشاركية والمساءلة والش ً لتحقيق أهدافها ضمن إطار قوام  فية ضمانا
 ً  على ممتلكاتها. لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظا

الي . 3 يم الع ات التعل اء مؤسس ى إنش ة عل ا الموافق روع له ة وأي ف ل المملك ا أو  داخ أو خارجه
در منوإقرار حقول التخصص والبرامج الغائها  ي ت ف المستويات الت ديل مختل ا أو تع س فيه

ات والمت ؤهأي منها أو إلغا راتوفقاً للمتطلب اد مؤسسات  غي انون اعتم ع ق ارض م ا ال يتع وبم
  التعليم العالي وضمان جودتها النافذ.

ً توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفق . 4  . سس يعتمدها المجلس لهذه الغايةأل ا
ة  . 5 اع منظوم تشجيع مؤسسات التعليم العالي على إيجاد بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة، واتب

 لكتروني.التعلم اإل
ع استراتيجية  . 6 ق م ا يتواف الي، بم يم الع ي مؤسسات التعل ة ف ول الطلب وضع السياسة العامة لقب

 .التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها
مية  . 7 ة الرس ات األردني اء الجامع الس أمن اء مج ين رؤس وزراء بتعي يس ال ى رئ يب إل التنس

 وأعضائها. 
 ية الرسمية وفقأ لقانون الجامعات األردنية النافذ.لتنسيب بتعيين رؤساء الجامعات األردنا . 8
ة  . 9 ات األردني انون الجامع اً لق ة وفق ات الخاص اء الجامع الس أمن اء مج اء وأعض ين رؤس تعي

 النافذ.
ات  . 10 انون الجامع اً لق ا وفق الس أمنائه يب مج ى تنس اء عل ة بن ات الخاص اء الجامع ين رؤس تعي

 األردنية النافذ.
ات . 11 د اتفاقي الي  الموافقة على عق يم الع ع مؤسسات التعل ي م اديمي والتقن اون العلمي واألك التع

ى  ول عل ى الحص ؤدي إل ي ت تركة وات رامج مش ا ب ق عنه ي ينبث ة الت ر األردني ة وغي األردني
 درجات علمية شريطة أن تكون من مؤسسات التعليم العالي التي تعترف بها الوزارة. 

ة لإ . 12 ة الالزم ة واإلداري ه صدار التعليمات المالي ة عن ه والمنبثق ة ل س واللجان التابع ل المجل عم
 بعمل المجلس.والوحدات ذات العالقة في الوزارة المرتبطة 

ا  . 13 مية، ورفعه الي الرس يم الع ات التعل ة بمؤسس ة المتعلق وانين واألنظم روعات الق راح مش اقت
 لمجلس الوزراء الستكمال اإلجراءات الدستورية بشأنها.

ات الس . 14 ى الموازن ادقة عل الي، المص يم الع ات التعل ة لمؤسس ة الختامي ابات المالي نوية والحس
 ومناقشة تقاريرها السنوية، وإصدار القرارات الالزمة بشأنها.

الي . 15 يم الع ة  المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعل ى الخاص وعل
ة وال ة بالرقاب ة المختص دة التنظيمي ده الوح ذي تع نوي ال ر الس ي التقري داخلي ف دقيق ال ت

 الجامعات الرسمية.
اذ  . 16 مية واتخ ات الرس ص الجامع ذي يخ نوي ال بة الس وان المحاس ر دي ى تقري الع عل االط

 اإلجراءات المناسبة بشأنه.
  

يم    ب.  ات التعل اد مؤسس ة اعتم س هيئ يب مجل ى تنس اء عل ة بن الحيات التالي ام والص س المه ولى المجل يت
 : حكام قانونهاوفقاً ألوضمان جودتها والعالي 

 . إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر . 1
 .في مؤسسات التعليم العالي إيقافاً دائماً أو مؤقتا إيقاف القبول . 2
3 .  ً  .إغالق مؤسسة التعليم العالي إغالقا مؤقتاً أو دائما
 . تشكيل لجنة لإلشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي . 4

  

 اً بحضور ثلثي  نيويكون االجتماع قانوعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، يعقد المجلس اجتماعاته بد    أ.   ):7المادة (
وات صويصدر قراراته بأغلبية أ ،أعضائه على األقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم

  أعضائه الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
وزا  ب.  وظفي ال ين م ن ب وزير م مي ال سيس ر للمجل ين س ه،  ،رة أم ال اجتماعات دول أعم يم ج ولى تنظ يت

ا  ه به ال أخرى يكلف ه وأي أعم ذ قرارات ة تنفي وتدوين محاضر جلساته، وحفظ قيوده وسجالته، ومتابع
 .الوزير
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 .يضع المجلس التعليمات الالزمة لتنظيم اجتماعاته   ج.
  

  :تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان    ):8المادة (
 : ة السياسات والتخطيط، وتتولى المهام التاليةوحد . أ

ـيانجوجمــع البيانــات المتعلقــة بمختلـف  . 1 يم العال ـاع التعل اس مؤشرات ـب قطــ ا لقي  وتحليله
 لمؤسسات التعليم العالي.  األداء الرئيسية 

 . جراء الدراسات والبحوث الالزمة لتطوير قطاع التعليم العاليإ . 2
 والبشرية. التعليم العالي من الموارد الماليةتحديد احتياجات قطاع  . 3
 . أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس . 4

ً ، وحدة تنسيق القبول الموحد . ب ا ة الرسمية وفق ات األردني ي الجامع ة ف ول الطلب ة قب  وتتولى تنسيق عملي
 المجلس.  التي يضعها المجلس، إضافة إلى أي مهام أخرى يكلفها بها العامةللسياسة 

  

تشجيع البحث  يهدف إلى )واالبتكار العلميصندوق يسمى (صندوق دعم البحث  في الوزارة أينش   أ.   ):9المادة (
  لعلمي التطبيقي واالبتكار في المملكة ودعمهما.ا

ا بمقتضى نظام يصدر   ب.  ة منه ة واإلداري ك المالي ي ذل ا ف يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بم
  الغاية.لهذه 

  

   تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:   أ.   ):10( المادة
 . ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة . 1
م  . 2 ي ل اث الت اد واالبتع ؤتمرات واإليف ر والم دريب والنش ي والت ث العلم ات البح ائض مخصص ف

 .على عدم صرفها أربع سنوات إذا مضى تصرفها الجامعات األردنية
ة الريع المتأتي من براءات ا . 3 ة المدعوم تثمارات التكنولوجي ة واالس ة الفكري الختراع وحقوق الملكي

 .من الصنــدوق
ي،مجلس الشريطة موافقة  ،أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه . 4 ت من مصدر أردن  إذا كان

 .وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني
  المحاسبة.تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان   ب. 

  
الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ دعم البحث العلمي واالبتكار يعتبر صندوق     ):11المادة (

، وتؤول إليه جميع موجودات 2009) لسنة 23بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (
  ه.مات المترتبة عليوحقوقه، كما يتحمل االلتزا هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة

  

ً    أ.   ):12المادة ( يحدد مقدارها  ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصةمقابل  تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما
   .وشروط استيفائها وسائر األمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية

ة الشهادات وتصديقها أو تصديق شهادات تستوفي الوزارة لحسا  ب.  ل معادل دل خدمات مقاب ة ب ب الخزين
الي يم الع ات التعل ن مؤسس ادرة ع دريس الص ة الت اء هيئ رة ألعض هادات الخب دورات وش دد  ،ال ويح

 . مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية
  

 . فيذ أحكام هذا القانــونيصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتن    ):13المادة (
  

يستمر على أن وما طرأ عليه من تعديالت  2009) لسنة 23يلغى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (    ):14المادة (
ً وفق أو يستبدل غيرها بها إلى أن تلغى أو تعدلالصادرة بمقتضاه والتعليمات  األنظمةالعمل ب حكام هذا أل ا
 .القانون

  

 . تنفيذ أحكام هذا القانــونوالوزراء مكلفون بالوزراء  رئيس   ):15(المادة 
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  قانون الجامعات األردنية
  2018) لسنة 18قانون رقم (

  
  

  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. "2018قانون الجامعات األردنية لسنة "يسمى هذا القانون  ):1المادة (
  

المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل  القانونحيثما وردت في هذا  التاليةوالعبارات يكون للكلمات    ):2المادة (
  القرينة على غير ذلك:

  .و خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعيةأسسة رسميةؤم  :  الجامعة
 . مجلس التعليم العالي  : المجلس

ً أمجلس  : مناءمجلس األ  . ذا القانونألحكام ه مناء الجامعة المعين وفقا
 .رئيس الجامعة  : الرئيس
 . و عميد النشاط الجامعيأو المعهد أعميد الكلية   : العميد

  : المالك
ً أي شركة أو جمعية أ  و مؤسسة، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقا

 .ألحكام التشريعات النافذة

  : الهيئة
ة للجمعية أو و هيئة مديريها أو الهيئة اإلداريأدارة الشركة إمجلس 

 . المؤسسة التـي تملك الجامعة الخاصة
  

ادة ( الي وإد   ):3الم تقالل م ة ذات اس مية بشخصية اعتباري ة الرس ع الجامع ك األتتمت فة حق تمل ذه الص ا به وال اري، وله م
ة، و ر المنقول ة وغي رفاإالمنقول راء التص ك ج ي ذل ا ف ا بم ة جميعه ف إت القانوني ول الوق ود، وقب رام العق ب

ا حق وا ا وله وزراء كم س ال ة مجل راض بموافق ا االقت نح والوصايا وله لمساعدات والتبرعات والهبات والم
ا، و ائية جميعه ة والقض راءات القانوني ال واإلج ام باألعم ي والقي راءات أالتقاض ي اإلج ا ف ب عنه ن تني

 . ي محام توكله لهذه الغايةأو أالقضائية الوكيل العام 
  

الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناء على طلب مقدم من المالك، وفقاً للشروط والضمانات  أتنش  أ.    ):4المادة (
التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خالل مدة ال 

  تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه.
   .لة وحق االقتراض والرهن وقبول الرهنيكون للمالك حق تملك األموال المنقولة وغير المنقو . ب
 مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقالل . ج

مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وإبرام 
ساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس العقود ولها بهذه الصفة قبول الوقف والم

  .الوزراء
 داري إلدارة الجامعة.كاديمي واإلالجامعة بنظام يضمن االستقالل األتنظم العالقة بين الهيئة و . د

  

  .تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه  ):5المادة (
  

  
الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق غايات التعلـيم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ   أ.    ):6المادة (

  :ليي بما وتقوم ،سياساته
 وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية. . 1
 عقد االمتحانات. . 2
  .منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات . 3

تشكيالت بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية  تضع الجامعة الرسمية جدول.    1 . ب
 ً  ألحكام األنظمة النافذة.  واإلدارية وغيرها، ويعين شاغلو هذه الوظائف وفقا

ع إدارات  . 2 ة وتتب ة والفني ة والمالي ا اإلداري اظم ألجهزته ل تنظيمي ن ة هيك ة الخاص ون للجامع يك
ً حداثات الوظااوتكون  هذه األجهزة للرئيس ن  ئف فيها وفقا رة م لحاجات الجامعة وموازنتها المق

  .المجالس المختصة
  

والتدريب للجامعة بقرار من مجلس األمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم   أ.    ):7المادة (
  .نشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة أو خارجهإواالستشارات والخدمات و



  

9 
 

أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب ارتباط لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء    .1  ب.
  على تنسيب مجلس األمناء.

2 .  ً ً  يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إداريا ا ادين  وأكاديمي ايير االعتم ق مع ات تطبي لغاي
  العام والخاص.

3 .  ً   .ةلغايات الموازنة والبيانات المالية الختامي يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة ماليا
  .ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع . 4
  .تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها . 5

  
ملون ، ممن يح يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس األمناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضواً   أ.    ):8المادة (

  .الدرجة الجامعية األولى حداً أدنى
) من هذا القانون، يعين رئيس مجلس األمناء وأعضاؤه لمدة أربع سنوات 9مع مراعاة أحكام المادة ( . ب

 .قابلة للتجديد

ً   . ج   .يابهغلرئيسه يتولى مهامه عند  ينتخب مجلس األمناء من بين أعضائه نائبا
سباب فيعين بديل له للمدة ن األفيه ألي سبب مذا شغر مركز رئيس مجلس األمناء أو أي عضو إ . د

  .للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه المتبقية وفقاً 
ً  . ه ً  ال يجوز للرئيس أو من كان رئيسا ل  سابقا دة ال تق للجامعة أن يعين رئيسا لمجلس أمنائها قبل مرور م

دريس أو ة الت و هيئ وز لعض ا ال يج به، كم ه منص ى ترك نوات عل س س ن خم ي  ع ل ف ف العام الموظ
  .في مجلس أمنائها من بين أعضائه الجامعة أن يكون عضواً 

  .في مجلس أمناء جامعة أخرى ال يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضواً  . و
لجنة دائمة أخرى يراها الزمة  يشكل مجلس األمناء لجنة أكاديمية ولجنة إدارية ومالية وأي    .1 ز. 

  .المواضيع التي يحيلها إليها، وذلك حسب اختصاص كل لجنة لدراسة
) من هذه الفقرة برئاسة من يسميه مجلس 1ليها في البند (إتكون كل لجنة من اللجان المشار     .2

  .األمناء من بين أعضائه
ا دعت الحاجة   ح.  ل وكلم ى األق ل شهر عل رة ك ى يعقد مجلس األمناء اجتماعاته في الحرم الجامعي م إل

 ً ا ة مكان ً  ذلك، وتخصص الجامع با ة  مناس ه لمزاول اند ل از اإلداري المس اء والجه س األمن الهم ألمجل عم
ات  دارها بمقتضى تعليم وعقد اجتماعاتهم، على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مق

  يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة.
  لس األمناء التعليمات الالزمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.يصدر مج    ط.

  

 : يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي   أ.      ):9المادة (
 .رئيس مجلس األمناء  . 1
 .كاديميين ممن يحملون رتبة األستاذية من خارج الجامعةأأربعة أعضاء   . 2
 . ثالثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة  . 3
 .أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي  . 4
 .رئيس الجامعة  . 5

 : يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي ب. 
  ة.رئيس مجلس األمناء بتنسيب من الهيئ    .1 

  .ستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلساء أكاديميين ممن يحملون رتبة األربعة أعضأ     .2
  . طاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئةعضوان اثنان من ق    .3
ن يكون أحدهما من أعضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي من غير الهيئة تنسبهما الهيئة على .    4

  .المجتمع المحلي
  أعضائها.ضاء تنسبهم الهيئة من بين عأثالثة     .5       

  .رئيس الجامعة    .6
ى  يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة   ج.  اء عل الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقاالتهم بإرادة ملكية سامية بن

  لى توصية المجلس.إزراء المستند تنسيب رئيس الو
د ( د.       ام البن اة أحك ع مراع ذ2م ن ه رة (ب) م ن الفق يس و) م ين رئ ادة يع س أه الم اء مجل اء أعض من

  .المجلس بناء على تنسيب الهيئة الجامعة الخاصة وتقبل استقاالتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من
ه إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه ألي سبب من األسباب فيُ       ه. ديل ل ين ب ع

  .بالطريقة نفسها
ً تنتهي العضوية في مجلس األ    و.  ة  مناء حكما ة اجتماعات متتالي ن حضور ثالث في حال تغيب العضو ع

  .يقبله رئيس مجلس األمناء دون عذرٍ أو خمسة اجتماعات متفرقة 
  



  

10 
 

أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  :يتولى مجلس األمناء المهام والصالحيات التالية   ):10المادة (
  .السياسة العامة للجامعةرسم  . أ

 .إقرار الخطة السنوية واالستراتيجية للجامعة بناء على مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها . ب
ب جم . ج ن الجوان ا م ة وقياداته يم أداء الجامع ة تقي ة والبني ة والمالي ة واإلداري ا األكاديمي ا فيه ا بم يعه

ً التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوري  .ا
 .تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية . د
 .وذلك بتنسيب من الرئيستعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع،  . ه
ات واألإتنسيب للمجلس بال . و ة أو نشاء الكلي ا داخل المملك ة له ة التابع ز العلمي ام والمعاهد والمراك قس

 خارجها.
 .التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات األكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها . ز
 .في مختلف التخصصات تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة . ح
ً  . ط ا ا وفق ول فيه ف القب ة أو وق ات المختلف ول التخصص ي حق ولين ف داد المقب ول وأع س القب د أس  تحدي

ي  ة الت ة العام من السياس داء ض س العم ن مجل ية م ك بتوص ودة، وذل بط الج اد وض ايير االعتم لمع
 .يقرها المجلس

ة مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية و   .1 . ي د الموافق ا بع حساباتها الختامية وإقراره
ر  عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة بتقري

  ة.المحاسب القانوني للجامعة الخاص
اتا . 2 ى اإلجاب وان المحاسبة واستفساراته وعل  الطالع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية ودي

 .خصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلسالمتخذة بواإلجراءات 
 .السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها . ك
وزراء  . ل س ال ة مجل ريطة موافق ف ش ايا والوق نح والوص ات والم ات والهب اعدات والتبرع ول المس قب

 .ذا كانت من مصدر غير أردنيإعليها 
ين  الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون    . 1 . م ات ب الثقافي والعلمـي والتكنولوجي وغيرها من االتفاقي

 ا.الجامعة ومثيالتها داخل المملكة وخارجه
ة    . 2 ا داخل المملك ة ومثيالته ين الجامع اون ب ات التع د اتفاقي التوصية للمجلس بالموافقة على عق

ة  ات علمي ى درج ول عل ى الحص ؤدي إل ي ت ات الت رامج والتخصص ي الب ا أو ف وخارجه
  .ريطة حصولها على االعتماد الخاصش

 .صولالستكمال إجراءات إقرارها حسب األلى المجلس إنظمة ورفعها مناقشة مشروعات األ . ن
ن  . س ه بتنسيب م د أتعاب تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحدي

 .مجلس الجامعة
ة مور آخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجأأي  . ع الحيات أي جه لس األمناء مما ال تدخل في ص

 .من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة
  

كون لكل جامعة رئيس متفرغ إلدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون ي   أ.    ):11المادة (
  جنسية، وأشغل رتبة األستاذية كعضو هيئة تدريس. أردني ال

ون  . ب ة تتك ين قائم ن ب س وم ى تنسيب المجل  يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء عل
 .من ثالثة مرشحين يوصي بها مجلس أمنائها

ى أن ال   ج.  اء عل س األمن يب مجل ى تنس اء عل س بن ن المجل رار م ون يعين رئيس الجامعة الخاصة بق  يك
 ً ً أو مساهم شريكا ن  في المالك أو عضواً  ا رار م ه بق ه وامتيازات في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوق

يس  ا رئ ة عنه ه نياب ة يوقع ع الجامع د خاص م ة وبموجب عق يب الهيئ ى تنس مجلس األمناء بناء عل
  .مجلس األمناء

  تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحاالت التالية:د.     
  .انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته    .1                       

ى    .2 اء عل س بن ن المجل رار م مية، وبق ة الرس ي الجامع س ف ن المجل رار م به بق ن منص اؤه م اعف
  .تنسيب مسبب من مجلس األمناء في الجامعة الخاصة

واً     .1    ه. ي  يمارس الرئيس صالحياته باعتباره عض ات ف ع إحدى الكلي ة، ويتب ية للجامع ة التدريس   الهيئ
  .أو االقسام األكاديمية فيها

ة إ   .2 ي الجامع ية ف ة التدريس اء الهيئ دمات اعض اء خ ددة النته ة المح ن القانوني رئيس الس غ ال ذا بل
ذه إفيستمر في رئاسته للجامعة  ن ه لى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة (أ) م

  .دةالما
ذي و.     رار ال س الق ة أشهر ويتخذ المجل ن أربع ر م يس ألكث دون رئ ة ب ال يجوز أن تستمر رئاسة الجامع

  يرتئيه في حال مرور تلك المدة.
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ً ز.       ا ين رئيس مية المع ة الرس يس الجامع ى رئ ة  يتقاض أة نهاي لية مكاف مية األص ه الرس ر جامعت ي غي ف
ى  لية عل ه الرسمية األص ن جامعت ة م ة أالخدم تحقاته المالي ه مس ا، وتحسب ل ه فيه دة خدمت ساس م

 ً   .لها وتتحملها عنه المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيسا
ي ح.      ادة ف ذه الم ن ه رة (د) م ام الفق ا ألحك ة الرسمية وفق ي الجامع ه ف يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمت

ة الرسمية ا ي الجامع أعلى إشغال رتبة األستاذية ف ه الرسمية األصلية وب ي جامعت ي ترأسها أو ف لت
  .مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في االستمرار

  

الرئيس مسؤول أمام مجلس األمناء عن إدارة شؤون الجامعة، وهو آمر الصرف فيها، ويمارس   .أ  ):12المادة (
   :المهام والصالحيات التالية

ات الر . 1 ود تمثيل الجامعة أمام الجه ع العق يعهم وتوقي خاص جم ات واألش سمية والقضائية والهيئ
 ً ا ا وفق ة عنه ي  نياب ا ف ول به ريعات المعم انون والتش ذا الق ب ه ه بموج ه ل الحيات الممنوح للص

 .الجامعة وبما ال يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي
ة  إدارة شؤون الجامعة األكاديمية والعلمية والمالية واإلدارية . 2 انون واألنظم ذا الق ام ه ا ألحك وفق

 .والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها
ى   . 3 راف عل ا واإلش ة اجتماعاتهم اد ورئاس ى االنعق داء إل س العم ة ومجل س الجامع وة مجل دع

 .توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها
 .استها ورفعها إلى مجلس األمناءتقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدر  . 4
ذ  . 5 ة ألخ ة الخاص ال الجامع ي ح ة ف ه للهيئ ة وتقديم نوية للجامع ة الس روع الموازن داد مش إع

س  ى مجل الموافقة عليه ولمجلس الجامعة في حالة الجامعة الرسمية تمهيدا لرفعه في الحالتين إل
  .األمناء المختص

ً تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجل . 6 ا ة مبين ة  س الجامع ا مؤشرات األداء العالمي فيه
رى، وأي  طة األخ ع واألنش ة المجتم ي وخدم ث العلم الي والبح يم الع االت التعل ي مج ف

 ً ا ة وفق وير الجامع بة لتط ا مناس ات يراه س لآل اقتراح وم مجل ى أن يق ذلك عل دة ل ة المعتم لي
  ء.الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس األمنا

ً تعليق الدراس . 7 ً  ة كليا ا تستدعي  أو جزئيا رى أنه ي ي ي الحاالت الت ك ف اذ  في الجامعة، وذل اتخ
ى  ر عل رئيس عرض األم مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى ال

  ا.ناء التخاذ القرار المناسب بشأنهمجلس األم
 ة.روع الجامعالتنسيب لمجلس األمناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء ف . 8
ام  . 9 ة أو أي مه ي الجامع ا ف ول به ريعات المعم ب التش ه بموج ة ل رى مخول الحيات أخ أي ص

 .يكلفه بها مجلس األمناء
ي     ب. ديرين ف داء أو الم ه أو العم ن نواب ى أي م ه إل ة إلي الحيات المخول ن الص ويض أي م رئيس تف لل

ً ن أالجامعة أو رئيس فرع الجامعة كل في نطاق اختصاصه على   اً.ومحدد يكون التفويض خطيا
ي حال شغور منصب    ج.  ه، وف د غياب الحياته عن ة ص ه وممارس ام بأعمال ه للقي رئيس أحد نواب يختار ال

ب  ي حال عدم وجود نائ داء ف رئيس أو أحد العم واب ال اء أحد ن س األمن يس مجل الرئيس يكلف رئ
و رئيس ليق الحياته لل ة ص ارس كاف ه ويم ين إم بأعمال ى حين تعي ذا ل ام ه ا ألحك ة وفق يس للجامع رئ

   ن.القانو
  

يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بقرار من مجلس األمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثالث   .أ  ):13المادة (
سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو 

  .نصبه بالطريقة ذاتهابوفاته أو بإعفائه من م

ي حاالت ب.     وز ف تاذية، ويج ة األس غل رتب ية، وأش ي الجنس ة أردن يس الجامع ب رئ ون نائ ترط أن يك يش
 .استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن ال يحملون الجنسية األردنية

   روع.يحدد فيه مهام وصالحيات نوابه ورؤساء الف يصدر الرئيس قراراً    ج. 
  

  يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:  .أ  ):14المادة (
 .نواب الرئيس . 1

 .ثالثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم . 2

دريس  . 3 ة الت د عدد أعضاء هيئ ة يزي ة أو عضوين عن كل كلي ن كل كلي عضو هيئة تدريس ع
ام أينتخبهم  خمسة عشر عضواً فيها على  ع كل ع ي مطل ة ف ي كل كلي دريس ف ة الت عضاء هيئ

و  ن عض ل ع ادة التمثي ال زي ي ح جامعي، على أن يراعى تمثيل األقسام األكاديمية في الكلية ف
 .واحد

 .دارية والمالية في الجامعةالوحدات األكاديمية والفنية واإل ثالثة من مديري . 4
 .اثنين من المجتمع المحلي . 5
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 .ثنين من ممثلي الطلبةا . 6
 .أحد خريجي الجامعة . 7

ود (ب.   ي ي البن ذه 7) و(6) و(5) و (4تم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم ف ن ه رة (أ) م ن الفق ) م
 .المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة

  
  

  تالية:يتولى مجلس الجامعة المهام والصالحيات ال   ):15المادة (

عمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجاالت التعليم والبحث العلمي والتدريب ال . أ
  .والخدمة العامة

دراسة الخطة السنوية للمشاريع اإلنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس األمناء  . ب
لدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل إلصدار قراره بشأنها. أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض ا

  .رفعها لمجلس األمناء

  .مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها الستكمال اإلجراءات الالزمة بشأنها . ج
مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية والموافقة عليها   . د

  .تمهيدا لرفعها لمجلس األمناء
  .لرفعها إلى مجلس األمناء الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيداً   . ه
  .النظر في أي أمور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه  . و

  

  :ضوية كل منوعى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس يكون لكل جامعة مجلس يسم  .أ  ):16المادة (
 .نواب الرئيس . 1

  .يات والمعاهد والنشاط الجامعيعمداء الكل . 2

  :المهام والصالحيات التالية يتولى مجلس العمداءب.   
  ة.التوصية لمجلس األمناء بإنشاء الكليات والمعاهد واألقسام والمراكز العلمية داخل المملك     . 1
ا أو      . 2 ي غيره ا ف ة ودمجه ات األكاديمي رامج والتخصص اء الب اء بإنش س األمن ية لمجل التوص

 .ف القبول فيها أو إلغائهاوق
رى       . 3 ى أخ ة إل ن فئ م م تهم ونقله رقيتهم وتثبي ة وت ي الجامع دريس ف ة الت اء هيئ ين أعض تعي

ازة دون  ي واإلج رغ العلم ازة التف ك إج ي ذل ا ف ازات بم نحهم اإلج ارتهم وم دابهم وإع وانت
 ة.داخل الجامعراتب وقبول استقاالتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية إلى أخرى 

ة      . 4 اليب تدريسهم وبحوثهم العلمي ة وأس تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم األكاديمي
 ها.واتخاذ القرارات المناسبة بشأن

ين      . 5 دريس والفني إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو الت
ي الجامع اديمي ف ال األك ً العاملين في المج ا ة وفق ة ودورات تدريبي ام علمي ات ومه ي بعث  ة ف

 ة.لنظام اإليفاد المعمول به في الجامع
ز أ.        . 6 د والمراك ات والمعاه الس الكلي ن مج ة م ية المقدم ط الدراس اريع الخط ة مش دراس

 .ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها
الجامعة وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في  . ب

  ا.األمناء إلقراره ورفعها إلى مجلس
ايير      . 7 من مع ة ض ي الجامع ي ف يل العلم اديمي واإلداري والتحص توى األداء األك يم مس تقي

ارير  ي تق ا ف وير ورفعه ة للتط ة الراجع تخدام التغذي دة واس اذج معتم ددة بنم وابط مح وض
  ء.دورية لمجلس األمنا

س القب     . 8 اء بأس س األمن يب لمجل ول التنس ي حق نويا ف ولهم س وي قب ة المن داد الطلب ول وبأع
اد  ة اعتم ن هيئ ا م دة له ة المعتم ة والخاص تيعابية العام ات االس من الطاق ات ض التخصص

 ا.مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وااللتزام به
 ت.منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادا منح      . 9

 ة.إنشاء كراسي األستاذي . 10
 .مناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعةس األالتوصية لمجل . 11
ه وال  . 12 رئيس علي ا يعرضه ال ة مم ي الجامع  النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل األكاديمي ف

ً أيدخل ضمن اختصاص أي جهة   ة.ألحكام التشريعات النافذ خرى وفقا
  .مي في الجامعةوضع التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام األنظمة ذات العالقة بالعمل األكادي  . 13

  

يعين العميد بقرار من مجلس األمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة   .أ  ):17المادة (
شريطة أن يكون قد أشغل رتبة األستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو 

  بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
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د مسؤوالً ب.     ور البحث ال يكون العمي ة وأم ة للكلي ة والمالي ة واإلداري ن إدارة الشؤون األكاديمي  علميع
راً  دم تقري داء ويق ة والعم ي  فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامع رئيس ف ى ال إل

  نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.
يجوز لمجلس األمناء بتنسيب من الرئيس وفي حاالت خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة     ج.

 ً بأعمال عميد الكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول  التدريس من الرتب األخرى قائما
  .استقالته أو بتعيين بديل له

ة  للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أود.       دة سنة  قابل أكثر له ممن يحملون رتبة األستاذية، لم
ة الصالحيات  د وممارس ا العمي ه به ي يكلف ام الت ال والمه ام باألعم د القي للتجديد، ويتولى نائب العمي
ة  ين أحد أعضاء الهيئ اء تعي التي يفوضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس األمن

ً التدريسية ممن لم يشغلوا    للعميد. رتبة األستاذية نائبا
  ه.يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صالحياته عند غياب    .1    هـ.

بأعمال العميد وممارسة في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام  . 2
 ة.المادألحكام الفقرة (أ) من هذه  لى حين تعيين عميد للكلية وفقاً إصالحياته 

في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال   . 3
ً إالعميد وممارسة صالحياته  ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة  لى حين تعيين عميد للكلية وفقا

  خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر.
    

ء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية جوز تعيين عمداء آخرين غير عمداي  ):18المادة (
 ً  يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، ويتم تعيينهم وفقا

  .) من هذا القانون17ألحكام المادة (
  

  العميد وعضوية كل من:يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة   .أ  ):19المادة (
 .نواب العميد . 1
 .رؤساء األقسام األكاديمية في الكلية . 2
ل  . 3 ع ك ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطل

 عام دراسي.
رئيس وبالتشاور  . 4 اثنين من خارج الجامعة من ذوي االختصاص والخبرة يعينان بقرار من ال

  .ة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدةمع العميد لمد
رئيس يتكون من ب.     ى تنسيب ال اء عل يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بن

ى األرئيس وثال ة أعضاء عل ى ث ام إل ة ومجلسها ومجالس األقس د الكلي ارس صالحيات عمي ل يم ق
  .قسام فيهاعميد للكلية ومجلس لها ومجالس األحين تعيين 

  :الكلية المهام والصالحيات التاليةيتولى مجلس ج.    
 اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.     . 1
  إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات واالقسام.    . 2
العلمية، وتشكيل لجان  التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل    . 3

  المناقشة.
تنظيم إجراءات االمتحانات في الكلية، واإلشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من      . 4

  األقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.    . 5
ي الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي اإلشراف على تنظيم البحث العلمي ف    . 6

  ا.والدراسات العلي
التوصية في األمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال     . 7

التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح اإلجازات الدراسية، 
ذلك من األمور الجامعية بموجب أحكام األنظمة والتعليمات  وقبول االستقالة، وغير

  ا.المعمول به
  ة.إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلي    . 8
  .النظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد    . 9

  

  .يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم  أ.    ):20المادة (
 :يتولى مجلس القسم المهام والصالحيات والمسؤوليات التالية    ب.

 .تقديم االقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم . 1
 .اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم . 2
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ديم  . 3 ى مشروعات البحث العلمي، وتق تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، واالطالع عل
يات الال ؤتمرات التوص ي الم اركة ف ر أم المش دعم أم النش راض ال ت ألغ واء أكان ة س زم

 .والندوات العلمية
 .تقديم االقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات . 4
ل واإلعارة  . 5 ت والنق ى والتثبي ة أعل ى فئ ة إل ن فئ النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل م

ى أن واالنتداب واإلجازة واالستقالة، وإصدار توصياته  ذة، عل ا للتشريعات الناف بشأنها وفق
ن  ان م اله إال إذا ك ور أع ن األم ي أي م ر ف ـي النظ ية ف ة التدريس و الهيئ ترك عض ال يش

 ا.الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منه
 م.إعداد مشروع التقرير السنوي للقس . 6
 .اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة . 7
 .يلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسمدراسة أي موضوعات يح . 8

يم أداء   ج. ة البحث العلمي، وتقي رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمي
  .العاملين فيه بما ال يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة

ً   د. را يعين أحد األساتذة في القسم رئيسا د بق ة للتجدي نة قابل دة س ى تنسيب له لم اء عل رئيس بن ن ال ر م
ين أحد  ة تعي د الكلي ى تنسيب عمي اء عل رئيس بن درها ال ي حاالت خاصة يق وز ف العميد إال أنه يج

 ً م أو شغور  أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما يس القس بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئ
ين عوإأحد أعضاء القسم للقيام بمهامه  منصبه يكلف العميد ى ح يس ل ين رئ يس القسم أو تعي دة رئ

 ً  .ألحكام هذه الفقرة له وفقا
  

ا أ.     ):21المادة ( ين م ع ب ات الجم ي الجامع دريس ف ة الت اء هيئ مح ألعض ر، يس ريع آخ ي أي تش ا ورد ف رغم مم ى ال عل
  .يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية

م  .1  ب. ة رس ن جامع ال م دريس االنتق ة ت و هيئ وز ألي عض رى يج مية أخ ة رس ى جامع ية إل
ة  ي الجامع ة ف ر الخدم بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتب
ل  ة المنتق ن الجامع ة م ة كاف ه المالي ل حقوق ات وتنق ة الغاي ة مستمرة لكاف ا خدم ل إليه المنتق

  .منها فور انتهاء عمله فيها إلى الجامعة المنتقل اليها
ة  . 2 ر خدم ال تعتب ي ح تمرة ف ة مس مية خدم ة الرس ي الجامع ين ف دريس المع ة الت و هيئ عض

 .خرىأتعيينه في جامعة رسمية 
ي أي ج  ج. ة ف ة لجامع زم بالخدم دريس الملت ة الت ة ال يجوز أن يعين عضو هيئ ة أخرى إال بموافق امع

  .صليةجامعته األ
ً أال يجوز       .1  د.   .ن تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاما

ذ1على الرغم مما ورد في البند (  .2 دريس ال ة الت و هيئ تمر عض رة يس ي يشغل ) من هذه الفق
ي العمل رتبة األ ن الخامسة والسإستاذية ف ى حين بلوغه س ً أبعين شريطة ل ا ون الئق  ن يك

 ً  .كاديميةعماله األألممارسة  صحيا
  

 :عضو هيئة التدريس في الجامعة هو   ):22المادة (
  .األستاذ . أ

  .ستاذ المشاركاأل . ب
  .األستاذ المساعد . ج
  .المدرس . د
  .المدرس المساعد . ه
 .ساألستاذ الممار . و

  

ا     أ.  ):32المادة ( ة ويقره س الجامع ا مجل ق عليه رئيس ويواف دها ال ا يع للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة به
  .مجلس األمناء ويصادق عليها المجلس

ا ي  .1  ب. ة به تقلة خاص ة مس ة موازن ة الخاص ة للجامع س الجامع ها مجل رئيس ويناقش دها ال ع
  .وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس األمناء ويصادق عليها المجلس

وك   .2 د البن ي أح ة ف ك أو الهيئ ابات المال يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حس
 ً ً  في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقا ا لموازنتها التشغيلية السنوية مضافا ا  إليه م

رار من 25يتم تخصيصه طبقا للفقرة (أ) من المادة ( ه بق اق من تم اإلنف انون وي ) من هذا الق
  .الرئيس

ا   ج. ة ويقره س الجامع ا مجل ق عليه رع، ويواف لفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الف
  .مجلس األمناء
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ا لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع وي  د. ق عليه ة وتواف س الجامع ناقشها مجل
  .الهيئة ويقرها مجلس األمناء

  

  :يليتتألف الموارد المالية للجامعة مما       أ.    ):42المادة (
 .الرسوم الدراسية . 1
 .ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة . 2
ا ي  . 3 ز، وم تحصل من ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراك

 .المشاريع اإلنتاجية والمرافق الجامعية
وزراء إذا  . 4 س ال ة مجل ريطة موافق ف ش ات والوق ايا والتبرع نح والوص ات والم اعدات والهب المس

 .كانت من مصدر غير أردني
 .أي إيرادات أخرى . 5

  .ةيضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدول   ب. 
  .تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس األمناء.1    ج.

ة   .2 ور اإلداري ة األم ولى مراقب رة، وتت اء مباش س األمن ام مجل ؤولة أم دة مس ون الوح تك
س  ى مجل نوية إل نوية وس ف س ة ونص ارير ربعي ديم تق ا تق ة، وعليه ي الجامع ة ف والمالي

  .األمناء
ع  .3 ى  يرف نوي إل ر الس نوي والتقري ف الس ر نص ن التقري خة ع اء نس س األمن يس مجل رئ

  .المجلس للمصادقة عليهما
  

واردة %5تخصص الجامعة ما ال تقل نسبته عن (  أ.  ):25المادة ( ة ال ا المالي ا السنوية من موارده ) من موازنته
ار والنش24في المادة ( ة ) من هذا القانون ألغراض البحث العلمي واالبتك ؤتمرات العلمي ر والم

بة المخصصة للبحث  ل النس ى أن ال تق واإليفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، عل
اد عن%3العلمي واالبتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن ( ة لإليف ل النسبة المخصص  ) وال تق

.(%1)   
ن   . ب رة (أ) م ام الفق ق أحك ن النسبة المخصصة وف ائض م ادة لصالح صندوق  يتم تحويل الف ذه الم ه

ن  اريخ تخصيصها ألي م ن ت ع سنوات م الل أرب رف خ م تص دعم البحث العلمي واالبتكار إذا ل
 .األغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة

بته (  ج.      ا نس أكثر م نوات ف ر س ها عش ى تأسيس ى عل ي مض ة الت ص للجامع ل 2يخص ى األق %) عل
 ً ادة (من موازنتها السنوية من موار سنويا ي الم واردة ف ا ال ل 24ده ادة تأهي انون إلع ذا الق ن ه ) م

  .مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها
  

ً  تعد أموال الجامعة الرسمية أمواالً   أ.  ):26المادة (   .لقانون تحصيل األموال العامة عامة تحصل وفقا
هيال  ب. اءات والتس ع اإلعف مية بجمي ة الرس ع الجامع دوائر تتمت وزارات وال ا ال ع به ي تتمت ت الت

  .و بلدية مهما كان نوعهاأو رسوم حكومية أي ضرائب أالحكومية كما تعفى من 
  

ام   أ.  ):27المادة ( ا الخاص القي ة الرسمية وداخل حرمه ولى الجامع ريع آخر، تت على الرغم مما ورد في أي تش
ائل والم وفير الوس ا وت ق باألعمال والخدمات العامة جميعه ـي يقتضيها تحقي ق الضرورية الت راف

ا  ا وموجوداته ة ممتلكاته وفير وسائل حماي انون وت ذا الق ي ه أهدافها وغاياتها المنصوص عليها ف
 ً ا ا وفق اج إليه ي تحت اءات الت ة واإلنش ة األبني ك إقام ي ذل ا ف ات  بم رره والمخطط ذي تق يم ال للتنظ

  .والتصاميم التي تراها مناسبة
وظفين ال    . ب ون للم ً يك ا ين خطي مية  مفوض ة الرس ة الجامع ى حراس ون عل ذين يعمل رئيس وال ن ال م

دود  ي ح ك ف ة وذل ابطة العدلي فة الض ا ص داخلي فيه ن ال ظ األم آتها وحف ا ومنش وفروعه
  .اختصاصاتهم

  

  :على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر   ):28المادة (
ن ال      أ. رة ع ؤولة مباش ة مس ون الهيئ ق تك اني والمراف ائية والمب مالية اإلنش اريع الرأس ات والمش نفق

ا حسب الخطة  وارد تمويله والصيانة الالزمة للجامعة الخاصة الموافق عليها من الهيئة وتدبير م
  .المعتمدة من مجلس األمناء

  .كاديمية بأي صورة كانتة التدخل بإدارة شؤون الجامعة األال يجوز للهيئ    ب.
ة  ج. ك الجامع ً  تمس ا ا وفق ة لعمله ة المنظم ود المالي ابات والقي ة الحس بية  الخاص ول المحاس لألص

ل  ن قب دقيق م المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للت
  .محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية
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وب يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في ه  أ.  ):29المادة ( ن ين ذا القانون بدعوة من رئيسه أو مم
  .عنه في حال غيابه

  .لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها لالجتماع باستثناء مجلس األمناء    ب.
ب   ج. ديم طل س تق ف أعضاء أي مجل ل عن نص ى إيجوز لما ال يق ه، وعل اع ل د اجتم ى رئيسه لعق ل

اع خالل خمس ً رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته لالجتم ا ب  ة عشر يوم ديم الطل اريخ تق ن ت م
  .ليهإ

  

يتألف النصاب القانوني الجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور    ):30المادة (
  .الحاضريناألغلبية المطلقة ألعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه 

 

لصادرة عن أي مجلس إلـى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار يجوز االعتراض على القرارات ا   ):31المادة (
ً  الصادر عنه قراراً    .نهائيا

للجامعة الرسمية إنشاء صناديق لإلسكان واالدخار واالستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى     ):32المادة (
دوق التبرعات وصندوق الطلبة تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صن

بالشخصية االعتبارية، وتحدد األحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط االنتساب إليها 
واالشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر األمور المتعلقة بها بموجب أنظمة 

  .تصدر لهذه الغاية
  

أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي تسري     ):33المادة (
  .فرع لها يتولى التعلـيم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها

  

ورفعها إلى المجلس إلقرارها لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات األنظمة الداخلية لها     .أ ):34المادة (
على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء 

  .سلم الرواتب، إن وجد
ليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعمل باألنظمة المعمول بها في إنظمة المشار ن اعتماد األلى حيإ   ب.

ً الجامعة األردنية في ح ً  ال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاما   .بها خاصا
  

يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك األنظمة التالية المتعلقة     ):35المادة (
  بالجامعات الرسمية:

دين . أ ارين والمتعاق دريس والمع ث والت اعدي البح رين ومس دريس والمحاض ة الت اء هيئ ين أعض  تعي
دابهم وإعارتهم  م وانت رقيتهم ونقله تهم وت ة وتثبي ي الجامع املين ف والموظفين والمستخدمين وجميع الع
اء  تقاالتهم وإنه ول اس ب وقب رغ العلمي واإلجازة دون رات ك إجازة التف ي ذل ا ف ومنحهم اإلجازات بم

  لهم الجامعي.خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعم
  .تعيين رؤساء الجامعات . ب
  .شؤون االنتقال والسفر والتأمين الصحي . ج
  .مساءلة وتقييم أداء القيادات األكاديمية في مؤسسات التعلـيم العالي . د
  كاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.ل األممارسة العم . ه
  .األمور المالية وشؤون اللوازم واألشغال . و
 .ديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتهامنح الدرجات والشهادات وتح . ز
  .البعثات العلمية بما في ذلك اإلنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة باإليفاد . ح
  .أمور البحث العلمي . ط

  

يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة   ):36المادة (
 .ق بأنشطة الطلبة االجتماعية والثقافيةوأي أمور أخرى تتعل

   

  .ال يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون  ):37المادة (
  

وتعديالته على أن يستمر العمل باألنظمة  2009) لسنة 20يلغى قانون الجامعات األردنية رقم (  ):38المادة (
ً  والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى   .ألحكام هذا القانون أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا

  

 . حكام هذا القانونأرئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ   ):39المادة (
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األنظمة الداخلية
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  يف جامعة عامن األهلية نظام الهيئة التدريسية
  2018) لسنة 18استناداً لقانون الجامعات األردنية رقم (

  
 

  

ية الهيئة نظام"هذا النظام يسمى    ):1المادة ( ي التدريس ة ف ان األهلي جامع ة التدريسية و ة"عم ى نظام الهيئ تند إل المس
م ( اء رق س األمن رار مجل ب ق دل بموج ة والمع ة األردني ي الجامع اريخ 2019 -  01/06/2018ف ) ت

  .ويعمل به اعتباراً من تاريخ إقراره، 31/03/2019
  

  لتعريفاتالفصل األول: ا
  

حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل  اآلتيةيكون للكلمات والعبارات    ):2المادة (
  القرينة على غير ذلك:

  

ةالجامع  جامعة عمان األهلية : 

 مجلس عمداء الجامعة : المجلس

 رئيس الجامعة : الرئيس

 الترقيةالنقل ولجنة التعيين و : اللجنة
 

ة ستة وعضوي الرئيس برئاسة والترقية) ن والنقلالتعيي تسمى (لجنة لجنة أعضائه بين منالمجلس  يشكل   ):3المادة (
امقاً وف التدريس هيئة أعضاء بشؤون المتعلقة الصالحيات ممارسة تتولى أستاذ، هم برتبة ممن ذا ألحك  ه

  .النظام 
  

 دون راتب وإجازته علمي تفرغ إجازة وإجازته وترقيته الجامعة يف التدريسية الهيئة عضو تعيين يتم    ):4المادة (
 من بقرار خدمته وإنهاء استقالته وقبول ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وإعارته وانتدابه
، وذلك وفق تعليمات الكلية ومجلس القسم مجلس من كل وتوصية اللجنة من تنسيب على بناء المجلس

  لغاية.ا تصدر لهذه
  

  الفصل الثاني: التعيين
  

  :التالية العامة الشروط الجامعة في التدريسية الهيئة في عضواً  يعين فيمن يشترط   ):5المادة (
 في التدريس من تمكنه اختصاصه حقل في مهنية شهادة أو علمية درجة على حصل قد يكون أن . أ

 ما أو العامة الثانوية الدراسة بشهادة مسبوقة الشهادة أو الدرجة تلك تكون أن على الجامعة،
 .بتقدير ال يقل عن جيد األولى الجامعية والدرجة يعادلها،

 بالدراسة المادة هذه من الفقرة (أ) في إليها المشار العلمية الدرجات على حصل قد يكون أن . ب
  .بها معترف جامعات من وذلك المنتظمة،

  .أداء مهامه كعضو هيئة تدريس على قادراً  يكون أن . ج
  

  
  

  31/03/2019) تاريخ 2019- 01/06/2018قرار مجلس األمناء رقم ( *

  
ً  يكون أن . د  .الجامعة تعتمدها التي الطبية اللجنة من تقرير على بناءً  الصحية، الناحية من الئقا
  .العامة واآلداب واألخالق بالشرف مخلة بجنحة أو بجناية محكوم غير يكون أن  . ه
  معة أو مكان عمله السابق بسبب عقوبة تأديبية أو قضائية.أن ال تكون قد أنهيت خدمته في الجا . و
  أن ال يكون ملتزماً بالعمل لدى أي جهة أخرى. . ز

  

  يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة، أن يكون:     أ.  (6):       المادة
حاصالً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصص  . 1

  فيه.الذي سيعين 
قد عمل مدة ال تقل عن ثالث سنوات متصلة في مجال التدريس في الجامعة أو في  . 2

جامعة أو معهد جامعي معترف بهما ونشر أو قبل له للنشر ما ال يقل عن بحثين في 
مجال تخصصه غير مستل أي منهما من الرسائل الجامعية، وأن يكون باحثاً رئيساً في 

  ة الماجستير.أحدهما، وذلك بعد حصوله على درج
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يجوز استثناء من يعين مدرساً في كلية العمارة والتصميم وقسم هندسة العمارة من شرط نشر أو    ب. 
) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن 2قبول نشر البحثين المنصوص عليهما في البند (

    يستعاض عنهما بما ال يقل عن عملين فنيين أو معماريين.
  

دكتوراه (      .أ       ):7المادة ( ة ال ى درج ) أو PhDيشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصالً عل
ما يعادلها من جامعة معترف بها، أو أن يكون حاصالً على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة 

ر ة معت ة أو مهني ة أكاديمي ون فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراه من مؤسس ا، وأن يك ف به
اً  ي مجال تخصصه وأن يكون باحث ين ف دكتوراه بحث قد نشر، أو قبل له للنشر بعد حصوله على ال

  رئيساً في أحدهما وذلك في مجلة معتمدة وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
تاذ مساعد في كلية العمارة مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة أس مع    .ب              

والتصميم وقسم هندسة العمارة، أن يكون قد قام بعملين فنيين أو معماريين بعد دراسته تتوافر 
  فيهما الشروط الواجب توافرها في األعمال الفنية والمعمارية المقبولة ألغراض الترقيات العلمية.

ط النشر أو األعمال الفنية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و يستثنى الموفدون من الجامعة من شر   ج.               
  .(ب) من هذه المادة

  

  :يلي ما الجامعة في مشارك أستاذ برتبة يعين فيمن يشترط   ):8المادة (
 .النظام هذا من (7) المادة في عليه المنصوص العلمي المؤهل على حاصال يكون أن    . أ

 أوعلمي  معهد أو جامعة في سنوات خمس عن تقل ال مدة مساعد أستاذ رتبة شغل قد يكون وأن    . ب
 بهما. معترف جامعي مستوى من فني

ً  نشر قد يكون وأن    . ج ً  إنتاجا ً  علميا  العلمي المؤهل على حصوله بعد به قام المعرفة، تقدم إلى أدى قيما
ه المنصوص ي علي ادة ف ن (7) الم ذا م ى النظام، ه وافر أن عل ي تت ذا ف اج ه  الشروط اإلنت

ي مشارك أستاذ رتبة إلى الترقية تتطلبها التي والمواصفات ة، ف تم وأن الجامع يم ي ذا تقي اج ه  اإلنت
ً وفق راءات ا ة لإلج ي المتبع ة ف دى  الجامع ن إح ة م ة األكاديمي ى الرتب لين عل تثناء الحاص باس

  الجامعات األردنية.
هما الجامعة وحقق شروط هذه الرتبة في جامعة أو معهد جامعي تعترف ب اشغلأو أن يكون قد     . د

  الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة.
  

  :يلي ما الجامعة في أستاذ برتبة يعين فيمن يشترط        ):9المادة (
 .النظام هذا من (7) المادة في عليه المنصوص العلمي المؤهل على حاصال يكون أن . أ

 علمي معهد في أو جامعة في سنوات خمس عن تقل ال مدة مشارك أستاذ رتبة شغل قد يكون وأن . ب
 معترف بهما. جامعي مستوى من

ا علميا إنتاجا مشارك أستاذ رتبة يشغل وهو نشر قد يكون وأن . ج ى أدى قيّم دم إل ة تق ى المعرف أن  عل
ي والمواصفات الشروط اإلنتاج هذا في تتوافر  ا الت ة تتطلبه ى الترقي ة إل تاذ رتب ي أس ة ف ، الجامع

تم وأن يم ي ذا تقي اجاإل ه ً  نت ا ة لإلجراءات وفق ي المتبع ة ف ة  الجامع ى الرتب تثناء الحاصلين عل باس
  األكاديمية من إحدى الجامعات األردنية.

ق شروط  . د ة وحق ا الجامع رف بهم د جامعي تعت ة أو معه ي جامع أو أن يكون قد اشغل هذه الرتبة ف
 .الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة

  

  :*يلي ما السبعين سن بلغ الذي التدريس هيئة عضو مع التعاقد دعن يشترط     ):10المادة (
 .أستاذ برتبة يكون أن . 1
 إنتاجه توقف قد يكون ال نأو سنة، (12) عن تقل ال مدة الجامعي التدريس في عمل قد يكون أن . 2

 تجديد ن تاريخم أو تعيينه من األخيرة الخمسة السنوات في تخصصه مجال في المحكم العلمي
  .عقده

  

 :كان إذا التدريسية الهيئة عضو عقد تجديد في نظري     .أ      ):11مادة (ال
1 .  ً ا ي ناجح دريس ف وعي  الت ل التط ي العم اعالً  ف ة وف ي الجامع املين ف ع الع ه م ي عالقات وف

ع، ن وبتوصية وخدمة المجتم يس م م رئ د القس ة وعمي ين الكلي ي نشر المختص ، وناشطاُ ف
نف ة والمص ة المحكم اث العلمي ي األبح دة ف ة المعتم ات العالمي د البيان ن قواع ي أي م ة ف

ي مجال تخصصه  م ف ي المحك تعليمات النقل والتعيين والترقية، بحيث أال يقل إنتاجه العلم
 ً  .عن بحث علمي واحد منشور أو مقبول للنشر سنويا

 .الجامعة في عمله فترة خالل اإلنذار، عقوبة بحقه تصدر لم . 2
ً عدم رغبته بتجديد العقد  يسيةالتدر الهيئة عضو يقدمب.     ة عميد إلى خطيا ي الكلي ل المعن ة قب  أشهر ثالث

  التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك. ماألقل من نهاية العقد، وللرئيس عد على
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  توقف ق إذافو فما مدرس رتبة من العمداء مجلس من بقرار التدريس هيئة لعضو السنوية الزيادة توقف        ):12المادة (
ً  مركزاً  المدة هذه خالل يشغل يكن لم ما ،سنتين مدة للترقية والمقبول المنشور العلمي نتاجهإ  إداريا

  .فوق فما عميد بمنصب
 .2/3/2011) بتاريخ 6/2011) في جلسته رقم (152/6/2011) بناء على قرار مجلس هيئة االعتماد رقم (*(        

  
  االنتقال

  

م      أ.      ):13المادة ( ن قس ى آخرإيجوز انتقال عضو الهيئة التدريسية م ين القسمين ل ين المشترك ب ة  أو التعي داخل الكلي
ة س الكلي ية مجل ، بقرار من المجلس وتوصية من اللجنة بناًء على تنسيب مجلسي القسمين وتوص

  الجديد.) ساعات في القسم 3على أن ال يقل عبؤه التدريسي في حالة التعيين المشترك عن (
ن إيجوز انتقال عضو الهيئة التدريسية من كلية  . ب رار م لى أخرى داخل الجامعة عند الحاجة لذلك بق

  .المجلس وتوصية من اللجنة بناًء على تنسيب مجلسي القسمين وتوصية مجلسي الكليتين المعنيين
  مراعاة تغطية المجال المعرفي للتخصص لعضو الهيئة التدريسية عند االنتقال. . ج

ؤونه      د.  ت ش مين وتثب ال القس ي ك ويت ف تركاً التص اً مش ين تعيين ية المع ة التدريس و الهيئ ق لعض يح
  األكاديمية في قسمه األصلي.

  

  النقل
  

ينقل األستاذ المساعد واألستاذ المشارك من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في       ):14المادة (
أقدمية في الراتب ال تقل عن خمس سنوات. أما المدرس فيشترط اال تقل   قل منهاالفئة المطلوب الن

اقدميته في الراتب عن ست سنوات في الفئة التي ُعين على أساسها. وفي جميع األحوال يشترط لنقل 
عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين اثنين على األقل في أثناء خدمته الفعلية في الجامعة تتوافر فيهما 

لشروط والمواصفات المطلوب توافرها في اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية شريطة أن يكون باحثاً ا
  .منفرداً أو رئيسياً في أحدهما

  ترقيةال
  

  

  :يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ إذا كان  أ.    ):15المادة (

د . 1 تتم  ق ي س ة الت ي الرتب ه ف وافرت لدي ا ت نوات منه س س ن خم ل ع ة ال تق ا أقدمي ه منه ترقيت
ة، ب الترقي ديم طل د تق ة عن ي الجامع لة ف ل متص ى األق نتان عل ق   س ة تحقي ي حال وز ف ويج

  عضو الهيئة التدريسية لضعف النقاط المطلوبة للترقية، اختصار المدة ألربع سنوات.
  ناجحاً في تدريسه. . 2
  ناجحاً في عالقاته في العمل الجامعي. . 3
   في خدمة المجتمع وتنميته.فاعالً  . 4
اً  . 5 ا إنتاج قد نشر، أو قبل له للنشر في مجالت معتمدة، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منه

ه  اء خدمت ي أثن علمياً قيماً في مجال تخصصه، وأن يكون قد نشر جزءاً من هذا اإلنتاج العلم
د للترق ي المعتم اج العلم من اإلنت ب ض وز أن تحس ة، ويج ي الجامع ة أو ف ال المهني ة األعم ي

  الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة.
  قد حقق اإلنتاج العلمي الذي قدمه للترقية الحدود الدنيا ألسس الترقية التي يقرها المجلس. . 6

  
مع مراعاة أحكام الترقية وإجراءاتها المنصوص عليها في هذه المادة والتعليمات الصادرة   ب.

النظام يتخذ المجلس قراره بشأن الترقية بعد االطالع على تقارير المقيمين،  بمقتضى أحكام هذا
ً بين نتائج تقارير المقيمين وتوصياتهم فله اتخاذ القرار الذي يراه  وإذا تبين له أن هناك تناقضا

  .مناسباً بشأن الترقية
  

  :للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس     أ.  ):16المادة (
اً في الهيئة التدريسية أستاذ شرف إذا كان حاصال على رتبة أستاذ تسمية من عمل عضو . 1

أو أمضى خدمة فعلية في الجامعة ال تقل عن خمس عشرة سنة في رتبة األستاذية حقق 
 خدماتخاللها انجازات أكاديمية وبحثية متميزة وبنى سمعة علمية مرموقة وقدم للجامعة 

نتهت خدمته فيها بسبب إكماله سن السبعين، جليلة ساهمت في تقدمها ونموها وتطورها وا
أو أنهيت خدمته فيها بناء على طلبه، يتمتع أستاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد 
من الخدمات التي تقدمها الجامعة، ولها أن تستفيد من خبرته بما في ذلك خبرته في 

سس يصدرها التدريس واإلشراف والبحث ويتم تنظيم عمل أستاذ الشرف بموجب أ
   .المجلس لهذه الغاية بما فيها مقدار المكافأة المالية التي يتقاضاها
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تسمية عضو الهيئة التدريسية أستاذاً متميزاً إذا كان من أعضاء الهيئة التدريسية في  . 2
الجامعة وال يزال على رأس عمله وحاصالً على رتبة أستاذ وأمضى خدمة فعلية في 

سنوات بعد ترقيته إلى رتبة أستاذ، وكان متميزاً من الناحية الجامعة مدة ال تقل عن خمس 
  .األكاديمية والبحثية وقدم للجامعة خدمات متميزة وفق أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية

  

 مهام عضو الهيئة التدريسية
  

وتبادل  والنشر التعبيرو التفكير في الكاملة بالحرية الجامعي عمله نطاق في التدريسية الهيئة عضو يتمتع    ):17المادة (
  .المعمول بها واألنظمة القوانين حدود في وذلك الرأي،

  

 :يلي ما الجامعة في التدريسية الهيئة عضو مهام تشمل     أ.      ):18المادة (
 .والتقييم التدريس . 1
 .والتطبيقية النظرية والدراسات البحوث إجراء . 2
 .وتنميته خدمة المجتمع . 3
ى اإلشراف . 4 ةالجا الرسائل عل ى معي ة بحوث وعل اريرهم الطلب ة وأنشطتهم وتق  العلمي

 .وتوجيههم واالجتماعية
 .الجامعة خدمة في العلمي لواجبه الكامل التفرغ . 5
 .األكاديمي اإلرشاد . 6
 .الجامعة فيها تشارك التي تلك وفي الجامعية، واللجان في المجالس االشتراك . 7
 .يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة أخرى أمور أي . 8

ة لعضو يجوز ال   .ب ية الهيئ ل التدريس ة خارج العم ة إال الجامع ة بموافق ن مسبقة خطي رئيس م اء ال  بن
 .الغاية لهذه تصدر خاصة تعليمات ووفق الكلية عميد من تنسيب على

  

ادة ( ون      .أ     ):19الم ة لعضو األسبوعي العمل ساعات تك ية الهيئ ين (40) التدريس وزع ساعة أربع ى ت دريس  عل الت
د ويتم األخرى، الجامعية والمهام وتنميته المجتمع وخدمة العلمي البحثو ام تحدي ة ا عضو مه لهيئ

 .إنتاجيته ضوء في فيها أدائه تقييم ويتم الكلية، وعميد القسم رئيس قبل من التدريسية
ى الحد يكون المادة، هذه من (أ)الفقرة  في ورد ما مراعاة مع     ب. تاذلأل التدريسي للعبء األعل  )9( س

ع دة، ساعات تس تاذ معتم تاذ المشارك ولألس ي (12) المساعد واألس دةساع عشرة اثنت  ،ة معتم
 معتمدة. ساعة عشرة خمس (15) وللمدرس

ذي التدريسية الهيئة لعضو التدريسي العبء يخفض أنللرئيس    ج.   ولى ال اء يت ة ومسؤوليات أعب  جامعي
  .يصدرها خاصة تعليمات بموجب إدارية أو أكاديمية

  

 اإلجازات
  

  :تكون اإلجازة السنوية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي       أ.       ):20المادة (

  ثمانية أسابيع لإلداريين من أعضاء الهيئة التدريسية.  . 1
  أحد عشر أسبوعاً ألعضاء الهيئة التدريسية اآلخرين.  . 2

  .ال يجوز ترصيد اإلجازة السنوية لسنة أخرى . ب
 يعتبر عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خالل الفصل الصيفي على رأس عمله، وذلك  . ج

 .ألغراض عقد اجتماعات مجالس األقسام ومجالس الكليات
  للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خالل إجازته السنوية.    . د

 

ستاذ مشارك أو أستاذ إجازة تفرغ علمي لمدة جوز منح عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة أي  أ.  ):21المادة (
فصل دراسي واحد يقضيها في الجهات المستضيفة، يقوم خاللها بالتفرغ إلجراء مشروع بحث 

  .علمي
  :جازة التفرغ العلمي الشروط اآلتيةإيشترط لمنح و  ب.

 أن يكون عقد المتقدم لها ساري المفعول ألكثر من عامين. . 1
ً عليه من قبل الجهة  أن يتوفر لدى المتقدم مقترح . 2 مشروع بحث، تمت الموافقة خطيا

 المستضيفة.
و أقد أمضى ست سنوات على األقل في الرتبة التي يشغلها بعد ترقيته إلى أستاذ مشارك  . 3

 ستاذ.أ
 أن يقضي فترة اإلجازة في الجهة المستضيفة. . 4
ت خالل خر ثالث سنواآعلى من تنبيه في أأال تكون قد صدرت عليه أي عقوبة تأديبية  . 5

 الفترة التي عمل بها بالجامعة.
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 أال يكون عمره قد تجاوز السبعين.  . 6
  

سنة  أو دراسي فصل لمدة راتب دون إجازة الجامعة في التدريسية الهيئة عضو يمنح أن وزيج   أ.         ):22المادة (
  ..األقل على سنوات ثالث مدة الجامعة في خدمة أمضى قد يكون أن شريطة

ة رئيس يعين الذي التدريسية الهيئة عضو ىيستثن    ب. ة جامع د شرط من (رسمية أو خاصة) أردني ة الم
 .المادة هذه من(أ)  الفقرة في إليها المشار الزمنية

  .وزيراً  يعين الذي التدريسية الهيئة عضو الزمنية المدة شرط من يستثنى    .ج
ى إجازة    د.  رة (أ)  يستثنى الموفدون من الجامعة من الحصول عل ي الفق ا ف ب المنصوص عليه دون رات

 لحين انتهاء مدة التزامه مع الجامعة.
درها خاصة حاالت في يجوز ه.    رئيس يق نح ال ة عضو م ية الهيئ ب دون اضطرارية إجازة التدريس  رات

 .دراسيين فصلين على تزيد ال لمدة
ي من جزءا التدريسية هيئةال أعضاء من عضو ألي تمنح التي راتب بدون اإلجازة تعتبر ال و.    ه ف  خدمت

ط إذا  العلمي التفرغ إجازة منح ألغراض الجامعة ب فق ي الرات ة ف ه أقدمي ا تحسب ل والترقية إال أنه
 تعترف بها الجامعة. جامعي مستوى من علمي معهد أو جامعة في قضاها

رئيسز.     ل نح ل ة عضو م دريس هيئ دة اضطرارية إجازة الت ب أسبوع لم الدراسي  الفصل خالل برات
 الواحد.

  

ة عضو منح القسم ورئيس الكلية عميد من كل بناء على تنسيب للرئيس     ):23المادة ( دتها  ال إجازة التدريسية الهيئ د م تزي
وم عشر خمسة على ل ي نح الحج، فريضة ألداء عم رة اإلجازة هذه وتم ة واحدة م ه طيل دة خدمت ي م  ف

  .الجامعة
  

  .إلجازة المرضية والطارئة وإجازة األمومة وشروط منحها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغايةتحدد ا      ):24المادة (
  

 واإليفاد واإلعارة االنتداب
  

  .الجامعة داخل أخرى وظيفة بأعمال للقيام التدريسية الهيئة عضو انتداب يجوز      ):25المادة (
  

 كل ناء على تنسيبب الجامعة خارج أو تدريبية علمية دورات في سيةالتدري الهيئة عضو إيفاد جوز.     يأ     ):25المادة (
 الفعلية خدمته من جزءاً  التدريسية الهيئة عضو إيفاد مدة وتعتبر الكلية، ومجلس القسم مجلس من
 .العلمي والتفرغ الترقية ألغراض الجامعة في

   .منها المالية األمور ذلك في بما يفادباإل المتعلقة األمور لتنظيم الالزمة التعليمات المجلس يصدرب.     
  

رسمية أو  جهة أورسمية أو خاصة  جامعة إلى الجامعة في التدريسية الهيئة عضو إعارة يجوزأ.          ):27المادة (
 ال أن على أكثر، أو فصل لمدة فيها للعمل داخل أو خارج األردن دولية منظمات أوخاصة 
 مدة مثلي مضي بعد إال أخرى مرة يعار وال سنوات، الثث حال أي في اإلعارة مدة تتجاوز
  .السابقة إعارته

 سببها أو نوعها كان مهما أخرى مبالغ أي أو نفقات أو عالوات أو رواتب أي الجامعة تتحمل الب.    
 اإلعارة. مدة خالل

 من جزءاً  يسيةالتدر الهيئة عضو إعارة مدة تعتبر المادة، هذه من )ب(الفقرة  أحكام مراعاة مع    .ج
  .العلمي والتفرغ الترقية ألغراض الجامعة في الفعلية خدمته

  

 غير المتفرغين والمحاضرون (المتفرغون) الزائرون األساتذة
 

ي شهرية مكافأة لقاء أو بعقد التدريسية الهيئة عضو تعيين يجوز.     أ      ):28( المادة ة ف ر أستاذ رتب تاذ مشارك أو زائ  أس
 :كان إذا زائر

 .النظام هذا من (7) المادة في عليه المنصوص العلمي المؤهل على حاصالً  . 1
 .الجامعة في الرتبة شروط ويحقق الجامعة، ابه تعترف جامعة من الرتبة يحمل . 2

ر ال    .ب دة تعتب ة م ة عضو خدم دريس هيئ ين الت ا المع ام وفق رة (أ) ألحك ن الفق ادة هذه م ة الم  خدم
     .الترقية ألغراض

 متفرغين للتدريس غير محاضرين تكليف القسم مجلس رأي أخذ بعد الكلية، عميد تنسيب على بناء للرئيس    ):29(  ادةـالم
  .يقررها الرئيس أسس وفق وذلك أكثر، أو واحد فصل خالل الجامعة في التدريب بأعمال القيام أو

  

  انتهاء الخدمة
  

الصادر  القرار يحدده الذي التاريخ مناً اعتبار لجامعةا في التدريسية الهيئة عضو خدمة تنتهي  أ.  ):30المادة (
  ة:التالي الحاالت من أي في الخدمة تنتهي بها التي الواقعة حدوث تاريخ من أو بذلك

 .االستقالة قبول  . 1
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ام . 2 ن السبعين إتم ر، م ي العم ذه وف ة ه ون الحال اء يك ة انته ارا الخدم ا◌ً  اعتب ة الع ن نهاي م م
  .)10( المادة في ورد ما مراعاة مع بعينالس سن فيه أتم الذي جامعيال

 .الوظيفة فقد . 3
 .العقد انتهاء . 4
 .الخدمة عن االستغناء . 5
 .العزل . 6
 .النظام هذا في الواردة التعيين شروط من شرط فقد . 7
 .الوفاة . 8
 .الطبي العجز . 9

للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة إللقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية أو  يحق  ب.
  .ريبية فيها لمدة محددة، وذلك وفقا لألسس والشروط التي يقررهاتدريسية أو تد

  
  

 إلبالغ العقد في عليه الزمني المنصوص بالشرط التقيد عدم مناسبة، يراها حاالت في رئيسلل     أ.       ):31المادة (
  .خدمته بانتهاء التدريس هيئة عضو

األقل  على أشهر ثالثة قبل المعني الكلية دعمي إلى◌ً  خطيا استقالته التدريسية الهيئة عضو قدمي  ب.
  .التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك مالعقد، وللرئيس عد خالل فترة

 تاريخ من أسابيع ثمانية على تزيد ال مدة خالل استقالته بشأن القرار التدريسية الهيئة عضو يبلغ  ج.
  .مرفوضة اعتبرت وإال تقديمها

 فاقداً  اعتبر وإال قبولها حتى عمله في يستمر أن استقالته قدم الذي التدريسية ةالهيئ عضو علىد.   
  .لوظيفته

  
 على ثالثة تزيد مدة المجلس يقبله عذر دون عمله عن تغيب إذا لوظيفته فاقدا التدريسية الهيئة عضو يعتبر      ):32المادة (

 .الجامعة في أخرى مرة تعيينه إعادة جوزي وال متصلة أو أربعة أسابيع متقطعة خالل السنة، أسابيع
  

  التأديبية واإلجراءات المخالفات
  

القوانين  بأحكام والتقيد به، المنوطة الجامعية والواجبات بالمهام القيام التدريسية الهيئة عضو على   ):33المادة (
 تحت وذلك لتالية،ا األمور عن ذلك سياق في يمتنع وأن المعمول بها، والقرارات والتعليمات واألنظمة

  :المسؤولية طائلة
 .الرئيس من خطية موافقة دون الجامعة خارج العمل . أ

 .الجامعية وواجباته مهامه مع يتعارض عمل بأي القيام . ب
  .الجامعة داخل إقليمي أو طائفي أو حزبي نشاط أي ممارسة . ج
  .فيها العاملين أو الجامعة سمعة إلى يسيء عمل بأي القيام . د
قبل  من بذلك كلف إذا إال الشركات، إدارة ومجالس المؤسسات مجالس عضوية في االشتراك . ه

 .بموافقتها أو الجامعة
  

ه إحد والقرارات والتعليمات واألنظمة القوانين التدريسية الهيئة عضو خالف ذاإ  ):34المادة ( ع علي ا توق ى المعمول به
  :التالية التأديبية العقوبات

رتين ةالعقوب هذه عليه أوقعت فإذا التنبيه، . أ ة، سنوات ثالث خالل م ع متتالي ي ترف ة الثالث المرة ف
 .اإلنذار عقوبة إلى

 بترقيته، قرار المجلس تاريخ من سنتين لمدة ترقيته تؤجل العقوبة هذه عليه أوقعت فإذا اإلنذار، . ب
 خالل مرتين العقوبة هذه عليه أوقع وإذا أستاذ، برتبة ذاتها إذا كان للمدة السنوية زيادته وتوقف
 .النهائي اإلنذار عقوبة إلى الثالثة المرة في ترفع متتالية، سنوات خمس

 قرار تاريخ من سنوات أربع لمدة ترقيته تؤجل العقوبة هذه عليه أوقعت فإذا النهائي، اإلنذار . ج
 هذه عليه أوقعت من ويحال أستاذ، برتبة كان إذا للمدة السنوية زيادته بترقيته وتوقف المجلس
 .ذلك بعد مخالفة أي ارتكب إذا مجلس التأديبيال إلى العقوبة

 .المالية االستحقاقات جميع صرف مع الخدمة عن االستغناء . د
 .أخرى مرة الجامعة في تعيينه يعاد وال الجامعة من العزل . ه

  

 يف عليها المنصوص التأديبية العقوبات توقع النظام هذا) من هذا النظام 34( المادة أحكام مراعاة عم  ):35المادة (
ً  النظام هذا ) من35المادة (   :التالية للصالحيات وفقا

 .التنبيه عقوبة يوقع أن القسم لرئيس . أ
يستأنف  أن اإلنذار عقوبة عليه أوقعت لمن ويجوز واإلنذار، التنبيه عقوبتي يوقع أن الكلية لعميد . ب

 .بذلك تبليغه تاريخ من أيام سبعة خالل الرئيس إلى بذلك القرار
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 النهائي. اإلنذار وعقوبة اإلنذار وعقوبة التنبيه وبةعق يوقع أن للرئيس . ج
هذا  من (36) المادة في عليها المنصوص التأديبية العقوبات من أيا يوقع أن التأديبي للمجلس . د

 .إليه المرفوعة التأديبية المخالفة ظروف مع ويتناسب له يتبين لما وفقا وذلك النظام،
  

ة أي اعإيق يجوز ال     . أ (36):     دة الما ة عقوب ن تأديبي ة حامل م ى رتب ً  أدن ا ى أكاديمي ة حامل عل ى، رتب ذه أعل ي ه  وف
 .إيقاعها له يحق الذي األعلى الرتبة حامل إلى العقوبة بإيقاع التوصية ترفع الحالة

ة أي إيقاع يجوز الب.      ة عقوب ا أو تشديدها أو تأديبي ل تخفيفه وال سماع قب ة عضو أق التدريسية  الهيئ
ي النظر صالحية لها التي الجهة قبل من وذلك نفسه، عن للدفاع له الفرصة ةوإتاح اإلجراءات  ف

 .بحقه المتخذة التأديبية
 

  

من  أعضاء خمسة من من المجلس بقرار للتمديد قابلة سنة لمدة االبتدائي التأديبي شكل المجلسأ.            ):37المادة (
 عقوبة، أي عليهم توقع لم والذين أستاذ رتبة يحملون نمم الجامعة في التدريسية الهيئة أعضاء

ن م منهم أي إعفاء وللمجلس أعضائه، بين من التأديبي لهذا المجلس رئيسا ويعين المجلس
  .منها إعفائه قبول أو التأديبي المجلس عضوية

 نواب أحد اسةبرئ من المجلس بقرار للتمديد قابلة سنة لمدة االستئنافي التأديبي يشكل المجلسب.      
 أستاذ رتبة يحملون ممن الجامعة في التدريسية الهيئة أعضاء من أربعة وعضوية الرئيس

 أو التأديبي هذا المجلس عضوية من منهم أي إعفاء وللمجلس عقوبة، أي عليهم توقع ن لموالذي
 .منها قبول إعفائه

سل     . ج ين لمجل اطي عضو تعي ر أو احتي ي أكث ن كل ف أديبيينال المجلسين م  عضو أي محل ليحل ت
 .مقبول بعذر منهما أي جلسات عن يتغيب أصيل

  

ً  اجتماعه ويكون رئيسه، من بدعوة التأديبيين المجلسين من كل يجتمع  ):38المادة (  أعضائه، جميع بحضور قانونيا
 يكون نأ على أعضاء ثالثة بأغلبية أو أعضاء خمسة من أربعة بأغلبية قراراته التأديبي المجلس ويتخذ

  .بينهم من الرئيس
  

 إليه المنسوبة المخالفة الئحة من نسخة المجلس التأديبي إلى المحال التدريسية الهيئة عضو بلغي  أ.  ):39المادة (
 النظر في للشروع المحددة الجلسة موعد قبل وذلك إقامته، مكان أو الجامعة في عمله إلى مكان

  .المدة تلك خالل الالئحة على خطيا لردا وله األقل، على أيام بسبعة في المخالفة
 الدعوى، ملف أوراق جميع على االطالع التأديبي المجلس إلى المحال التدريسية الهيئة لعضو  ب.

  .نفسه عن للدفاع التأديبي جلسات المجلس وحضور
  
  

التخاذ  ختصالم العام المدعي إلى جزائية جريمة على تنطوي مخالفة أي إحالة الرئيس على  أ.  ):40المادة (
اإلجراءات القانونية بشأنها عليه وقف اإلجراءات التأديبية إلى حين صور الحكم النهائي في 

  .القضية الجزائية
 من تبرئته أو التدريسية الهيئة عضو مسؤولية بعدم الجزائية القضية في الحكم صدور يحول ال  ب.

  .النظام هذا بمقتضى بحقه ديبيةالتأ اإلجراءات اتخاذ دون إليه نسبت التي الجزائية التهمة
  

  :التالية الحاالت من أي في العمل عن التدريسية الهيئة عضو يد كف رئيسلل  أ.  ):41المادة (
 .التأديبي إلى المجلس أحيل إذا . 1
 .الجامعة من بطلب العام المدعي إلى أحيل إذا . 2
ة ارتكابه بسبب المحكمة إلى أحيل إذا . 3 ة جنحة أو جناي رف مخل  و اآلدابأ القاألخ أو بالش

 .العامة
  

 تزيد ال أن على وعالواته راتبه من العمل عن الموقوف يتقاضاها التي النسبة يحدد أن للرئيس  ب.
  .النصف على

  
الل التأديبية الدعوى في النظر في للشروع المجلس التأديبي ينعقد  أ.      ):42المادة ( دة خ ن  أسبوعين تتجاوز ال م م

   .إليه الدعوى إحالة تاريخ
 .قرار المجلس فيها يتلى التي الجلسة ذلك في بما سرية التأديبيين المجلسين من كل جلسات تكون  ب.

  

  .النظام هذا أحكام لتنفيذ الالزمة التعليمات المجلس يصدر  ):43المادة (
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 العمل تمريس أن على ،)1997) لسنة (25( عمان األهلية رقم جامعة في التدريسية الهيئة نظام يلغى  ):44المادة (
ً  بها غيرها يستبدل أو تعدل أو تلغى أن إلى بمقتضاه الصادرة والقرارات بالتعليمات  هذا ألحكام وفقا

  .نفاذه تاريخ من أشهر ستة اوزتتج ال مدة خالل النظام
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  نظام املوظفني يف جامعة عامن األهلية

  2009) لسنة 20استناداً لقانون الجامعات األردنية رقم (
  

  
  التعريفات األول:صل الف

  

 تاريخ به اعتباراً من ويعمل، 2012 لسنة *"نظام الموظفين في جامعة عمان األهلية"يسمى هذا النظام   ):1( المادة
20/3/2012.  

  

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل   ):2( المادة
  ذلك: القرينة على غير

 قانون الجامعات األردنية : القانون
 جامعة عمان األهلية: الجامعة
  الجامعةعمداء مجلس :  المجلس
 رئيس الجامعة: الرئيس
  جامعةالأي عميد في :  العميد
 أي كلية من كليات الجامعة: الكلية

  أي دائرة/مكتب/مركز إداري في الجامعة: الدائرة/المكتب/المركز
  مدير الشؤون اإلدارية في الجامعة :  إلداريالمدير ا
  مدير أي دائرة/مكتب/مركز في الجامعة: المدير
  أي قسم إداري ضمن أي دائرة إدارية في الجامعة:  القسم
 لجنة شؤون الموظفين: اللجنة

  كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب أحكام هـذا النظام: الموظف
  ين بقرار من المرجع المختص لقاء أجور يوميةكل شخص يع:  المستخدم

  المرجع الطبي المعتمد من الجامعة: المرجع الطبي
  طبيب الجامعة:  الطبيب المعتمد

  

تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين في الجامعة باستثناء أعضاء هيئة التدريس الذين تسري   ):3( المادة
  ية في الجامعة.عليهم أحكام نظام الهيئة التدريس

  

  الفصل الثاني: تعيين الموظفين
  

رئيساً تشكل لجنة شؤون الموظفين بقرار من الرئيس في بداية كل عام جامعي برئاسة من يسميه       .أ    ):4( المادة
  جنة وعضوية كل من:لل

 
 
 
  
  

  20/03/2012) تاريخ 2012- 06/01/2011قرار مجلس األمناء رقم (*
  

  عضواً         مدير شؤون الموظفين  - 
  عضوا          المدير المالي  - 
  عضواً       مدير مكتب النوعية وضمان الجودة  - 
  عضواً         مدير المعنيالالعميد أو   - 

يب   .ب ة التنس ام اللجن ون مه وظفينإتك ين الم رئيس بتعي ى ال رفيع ل اع هموت ديل أوض ي هموتع ر ف ، والنظ
  األمور التي تتعلق بشؤونهم الوظيفية.

  

  يحدد سلم الرواتب في نظام الرواتب والعالوات المقر من المجلس.  .أ  ):5المادة (
ّر  لنظامتوفر في شاغليها، طبقاً تيجب أن تحدد أسماء الوظائف والشروط التي   .ب ب واألجور المق الروات

  من المجلس.
  

  من يعين في وظيفة إدارية في مالك الجامعة أن يكون: يشترط في  ):6المادة (
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ية  .أ ي الجنس ر أردن ين غي وز تعي تثنائية األ، ويج االت االس ي الح ي ف روط ردن وفر ش دم ت ال ع ي ح ف
ية  ي الجنس ة ألردن غال الوظيف ة إش ة األردني ي المملك ا ف ول به ذة المعم ريعات الناف اة التش ع مراع م

  الهاشمية.
  قد أتم الثامنة عشر من عمره.  .ب
  حسن السيرة والسلوك.  .ج
  وم عليه بجناية أو جنحة ماسة بالشرف.متمتعاً بحقوقه المدنية غير محك  .د

ك   .هـ ه وذل سالماً من األمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه أو تعوقه عـن القيام بواجبات وظيفت
ة الصحية  ه اللياق وفر في بموجب تقرير من المرجع الطبي، ويجوز للرئيس تعيين الموظف الذي ال تت

ة ذ ىالكاملة إذا اقتضت مصلحة الجامع ك، عل ي ستوكل  أن ل ال الت ه باألعم ك دون قيام أال يحول ذل
  إليه وال تتعارض مع السالمـة العامـة وفق تقرير طبي معتمد.

تثنائية حائزاً على المؤهالت والخبرات المطلوب توافرها إلشغال الوظيفة،   .و ي الحاالت االس ويجوز ف
ي  العلمي بمؤهلاالستعاضة في الوظائف الفنية واإلدارية عن شرط المؤهل  ي فن اءة ف رة وكف أو بخب

  .مجال االختصاص يتم تقديرها وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس
  

  يعين المدير بقرار من الرئيس.   .أ  ):7المادة (
  يعين الموظفون بعقود أو برواتب مقطوعة بقرار من الرئيس بناًء على توصية من اللجنة.   .ب
  رئيس بناًء على توصية من اللجنة.يعين المستخدمون بقرار من ال  .ج

  

  تراعى عند تعيين الموظف القواعد اآلتية:  ):8المادة (
  ال يجوز تعيين موظف إال في وظيفة شاغرة في المالك ولها مخصصات في الموازنة السنوية.  .أ

  ال يجوز أن يكون للتعيين أو الترفيع أثر رجعي.  .ب
  

ـادةيُدرج عمر الموظف ويثبت ف  .أ  ):9المادة ( رة بموجـب شه ه ألول م رار تعيين ن  ي ق دير س يالده أو شهادة تق م
وم  د الي ر الموظف من موالي روف اعتب ر مع صادرة عن الجهات المختصة، وإذا كان يوم الوالدة غي

  األول من شهر كانون الثاني من سنة والدته.
ذا ا  .ب ي ه رت ف ا ذُك ه وحيثم نوات خدمت ف وس ر الموظ د عم ي تحدي نة ف ب الس ى تحس ام عل لنظ

  أساس التقويم الشمسي.
  

ى   .أ  ):10المادة ( وله عل د حص بها بع ـة اكتس ـرات سابق ة أي خب ي الجامع رة ف ه ألول م د تعيين ف عن ب للموظ تُحس
رة مكتسبة  ى أن تكون شهادة الخب ة، عل ة المؤهل العلمي األدنى المطلوب للوظيف ا يناسب الوظيف بم

  .المعين بها
ه تُحسب للموظف سنوات الخ  .ب ذي عيّن بموجب ي ال برة المتخصصة في مجال العمل بعد المؤهل العلم

  ساس زيادة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة بحد أقصى خمس سنوات.أعلى 
  

ب   ):11المادة ( لّم الروات ه حسب س ديل راتب ه فيجوز تع إذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد مرتبط بمجال عمل
  وتنسيب من اللجنة. المعمول به وذلك بقرار من الرئيس

  

ه   .أ  ):12المادة ( ة أن تنهي خدمت ـر، وللجامع ـة أشه دة ثالث ـة لم رة تحت التجرب ـنه ألول م يكون الموظف عند تعيي
  ذلك يستمر في عمله حسب عقده. خالل فترة التجربة دون بيان األسباب، وبخالف

  تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية إذا استمر في العمل.  .ب
  

  لفصل الثالث: ترفيع الموظفينا
  

ذا   ):13المادة ( ام ه اً ألحك ه وفق يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يكن قد صدر قرار بحجبها عن
  النظام.

  

ـالوات  .أ  ):14المادة ( ة أي ع وظفي الجامع نح م رئيس م يب ال ى تنس اًء عل س بن لحة  للمجل رورية لمص ا ض يراه
  العمل.

وز   .ب نحيج رئيس م جيعية تس )%5( لل ادة تش ام زي ل ع ى ك د أقص زين كح وظفين المتمي ن الم اوي ـم
ن اللجنــنوية واحــزيادة س ـدة وبتنسيب م ى هـ ـة، وتعط ادة  ادةـذه الزيـ د استحقاقه الزي للموظف عن

ه تق د ورد بحق ون ق ريطة أن يك نوية، ش انالس دير  ييم د أو الم ن العمي نوي م ه الس ن أدائ ان ع متتالي
  لمعني بتقدير ممتاز.ا

  ال تمنح الزيادة التشجيعية ألكثر من مرة واحدة ضمن الدرجة الواحدة.  .ج
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ـذا  .أ  ):15المادة ( ـي ه ـا ف راض المنصوص عليه يمالنظام بموجب  يتم تقدير كفاءة الموظف لجميع األغ سنوي  تقي
  يُعتمد لهذه الغاية.

ف   .ب ام للموظ در األداء الع يم يق ي التقي د الف د،بأح داً، جي د ج از، جي ة: (ممت ديرات اآلتي ط،  تق متوس
  ضعيف).

  يوجه للموظف تنبيه إذا ورد بحقه تقرير متوسط.  .ج
  يوجه للموظف إنذار إذا ورد بحقه تقرير ضعيف.  .د

  ان بتقدير ضعيف.يمتتال ييمانتوقف زيادة الموظف السنوية لمدة سنة واحدة إذا ورد بحقه تق  .هـ
انالذي يرد بحقه تقال يجدد عقد الموظف   .و ل امتتالي ييم دير ضعيف إال إذا اقتضت مصلحة العم ن بتق

  غير ذلك.
  

لم   .أ  ):16المادة ( ى حسب س ى درجة أعل ع الموظف من درجة إل ادة يرفّ ذه الم مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من ه
  الرواتب، إذا تحققت الشروط اآلتية:

 نتين األخيرتين عن جيد جداً.أن ال يقل تقديره في التقييم السنوي خالل الس . 1
ة العليه خالل الثالث  أوقعتأن ال تكون قد  . 2 ع أي عقوب اريخ استحقاقه الترفي ابقة لت سنوات الس

 من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه.
 اجتياز الدورات التدريبية المقررة التي تنسب بها الجامعة. . 3
ع الموظ  .ب وز ترفي ى إف ال يج ة األول ى الدرج ة  وأل ة إال إالثاني ى الدرج ال عل ان حاص ذا ك

  الجامعية األولى على األقل.
  جراءات المنصوص عليها في هذا النظام.اإليتم ترفيع الموظف حسب   .ج

  

اء  الموظفيتم ترشيح   ):17المادة ( رئيس بن ن ال رار م ة بق دها الجامع ي تعق ة الت لحضور الدورات التدريبية المتخصص
  .لى تنسيب العميد أو المدير المختصع

  

ة خارج     .أ  ):18المادة ( ة يوقع الموظف المرشح لدورة تدريبي دا يُ الجامع ى ستة أشهر عق دتها عل د م د تزي سّجل عن
  يلتزم بموجبه بالشروط الواردة فيه ويقدم الكفالة المالية الالزمة التي تقررها الجامعة. كاتب العدل

د انت  .ب ف بع زم الموظ ي يلت دة الت عفي الم ادل ض دة تع ة م ي الجامع ة ف ارج بالخدم ي الخ دورة ف اء ال ه
  ارتأت الجامعة ذلك. إذااستغرقتها الدورة 

  

  الفصل الرابع: النقل
  

ـفين واالقتصاد      .أ  ):19المادة ( ن خدمات الموظ تفادة م ن االس ة وُحس لحة الجامع ى مص يتراع اذ ال ف د اتخ ات عن نفق
  .لموظفينالخاصة بنقل االقرارات 

مركز إلى أخرى في الجامعة بقرار من الرئيس بناًء على  مكتب/ دائرة/ كلية/يُنقل الموظف من   .ب
وتوصية من المدير اإلداري في  تنسيب مشترك من رئيس الجهة المنقول منها والمنقول إليها

  الجامعة.
ة  .ج من الكلي رى ض ى أخ ة إل ن وظيف ف م ل الموظ دائرة/ /ينق ب/ال ال رئيس مركال مكت ن ال رار م ز بق

ل  ؤدي النق ريطة أال ي ل وتنسيب من العميد أو المدير المعني حسب مقتضى الحال ش ى تنزي ب إل رات
  درجته. وأالموظف 

  

ق   ):20المادة ( د أو يح يب العمي ى تنس اء عل رئيس، بن دير الماللل يم ة،  عن ي الجامع دير اإلداري ف ن الم ية م أن وتوص
ال وظي الث سنوات تجدد ينتدب الموظف للقيام بأعم دة أقصاها ث ة لم ة أخرى داخل الجامع ً ف د  سنويا وعن

  ذلك، ينقل الموظف إلى هذه الوظيفة مع احتفاظه بكافة حقوقه. عنالحاجة إلى الموظف لمدة تزيد 
 

  التكليفو اإلعارة: خامسالفصل ال

يللرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير الميحق     .أ  ):21المادة ( دة  إعارة عن ة، لم أي موظف للعمل خارج الجامع
  سنة قابلة للتجديد بما ال يتجاوز ثالث سنوات.

زءاً   .ب ف ج ارة الموظ دة إع ر م ة  تعتب ع واألقدمي راض الترفي ة ألغ ي الجامع ة ف ه الفعلي ن خدمت م
ة  ه الجامع ا تتحمل آت وم ن مكاف والمكافآت والزيادة السنوية/ وتتحمل الجهة المعار إليها ما يستحقه م

  من مساهمة في الضمان االجتماعي.
ت   .ج ارة إذا اقتض رة اإلع ادل فت دة تع ة م ي الجامع ه ف د عمل ار إال بع ف المع تقالة الموظ ل اس ال تقب

  مصلحة الجامعة ذلك.
د انقضاء   .د رة أخرى إال بع ار الموظف م ادة ال يع ذه الم ي ه ا ف وفي جميع الحاالت المنصوص عليه

  اء إعارته السابقة وعودته إلى العمل.ثالث سنوات على األقل على انته
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ىيحق   .أ  ):22المادة ( ة أخرى إضافة إل ال وظيفي ف الموظف بأعم رئيس تكلي ه األصلي لل ن  عمل وتكون جزءاً م
  واجباته.

ى بأعمال وظيفية أخرى باإلضافة  مدير أن يكلف أي موظف في كليتـه أو دائرتـهالللعمـيد أو يحق   .ب إل
  .داخل الكلية أو الدائرة التي يعمل بها وذلك وظيفته األصلية

ام   .ج رئيس تكليف موظف آخر بمه إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها ألي سبب مشروع فيجوز لل
  بالوكالة. هاوأعمالتلك الوظيفة 

أة   .د رئيس مكاف ف ال ى تكلي اًء عل ل ساعات إضافية بن وم بالعم ذي يق ف أو المستخدم ال يتقاضى الموظ
  ظم المعمول بها.الن وفقمالية 

  

ادل يحق   ):23المادة ( غ يع ل مبل للرئيس إذا اقتضت مصلحة الجامعة تكليف الموظف بالعمل خالل إجازاته السنوية مقاب
ةالنقل  تيما يستحقه من راتب إجمالي باستثناء عالو ا شريطة  وغالء المعيش ف به دة اإلجازة المكلّ ن م ع

  لثي فترة اإلجازة السنوية.ث نأن ال تزيد مدة اإلجازة المكلف بها، ع
  

  : اإلجازاتسادسالفصل ال
  

  :وفقاً لما يأتيإجازاتهم السنوية يستحق الموظفون   .أ  ):24المادة (
  يوم عمل. )25(المراكز  المكاتب/ مديرو الدوائر/يُمنح   - 
  .يوم عمل )21(البكالوريوس فما فوق الموظفون من حملة يُمنح   - 
نح   -  ة اليُم ن حمل ون م ة ( دبلومالموظف ة العام ي 15والثانوي ه ف ى خدمت ى عل اً، وإذا مض ) يوم

  ) يوم عمل.21الجامعة خمس سنوات فأكثر فيمنح إجازة (
ى أن تُحسب   .ب ين، عل اريخ التعي ي ت تُحسب اإلجازة السنوية ابتداًء من أول كانون الثاني من كل سنة تل

رته ين و للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباش د التعي ل بع ةللعم نة  بداي ةالس . التالي
  .ة واحدةوفي جميع األحوال ال يجوز تدوير اإلجازات ألكثر من سن

  يتقاضى الموظف الُمجاز راتبه كامالً مع العالوات خالل مدة اإلجازة.  .ج
ّزأة إذا  .د ـه مج ا ل ة واحدة، ويجوز منحه ل  يستحق الموظف إجازته السنوية دفع سمحت ظروف العم

  مديره. ذلك، بموافقة عميده/ب
  

ي يستحقها،   ):25المادة ( دة اإلجازات الت الوات عن م ع الع ب م ة الرات ي الجامع ه ف يستحق الموظف الذي تنتهي خدمت
  فيما لو بقي على رأس عمله.

  

  على الوجه اآلتي: اإلجازاتتُمنح   ):26المادة (
  المراكز بقرار من الرئيس. المكاتب/ الدوائر/ يلمدير  .أ

ة بتنسيب   .ب ي حسب الحال دير المعن د أو الم ن العمي أما باقي الموظفين والمستخدمين فتُمنح إجازاتهم م
  .وبالتنسيق مع المدير اإلداري في الجامعة من الرئيس المباشر للموظف

  

ن ايُمنح الموظف إجازة براتب كامل   ):27المادة ( ى ولمدة ثالثة أيام في حالة وفاة أحد أصوله أو فروعه م لدرجة األول
  الدرجة الثانية. من ئهأو زوجه ويوم واحد ألقربا

  

دة أسبوعين،  عنيللرئيس بتنسيب من العميد أو المدير الميحق   ):28المادة ( ازة ألداء فريضة الحج لم منح الموظف إج
  مدة خدمته في الجامعة. أثناءعلى أن ال تُمنح هذه اإلجازة إال مرة واحدة 

  

رن راعى ي  ):29المادة ( ى أن تُقت ا، عند منح اإلجازات مصلحة العمل، عل ن المرجع المختص بمنحه ة م ة خطي بموافق
ي الحاالت االضطرارية  ه، إال ف ى إجازت بقة عل ة المس ة الخطي ل الموافق ه قب وعلى الموظف أال يترك عمل

  ما بعد خطياً. شفهياً على أن تقدم فيحيث يجوز أن تكون التي يقتنع بها المرجع المختص 
  

اءفي حالة زواجه ولمرة واحدة  يمنح الموظف إجازة لمدة أسبوع  ):30المادة ( ـة وال ت أثن ي الجامع ه ف دة خدمت  حتسبم
  من إجازته السنوية.

  

دة ال    .أ  ):31المادة ( ب لم د  للرئيس أن يمنح أي موظف في الجامعة إجازة دون رات تة أشهر عنتزي اًء  س ك بن وذل
د د أو الم ن العمي يب م ى تنس يير المعل دير اإلداري عن ن الم ية م ريطةوتوص ـون ، ش ذلك  أن يك ل

  .سنة واحدةالموظف خدمة فعلية متواصلة في الجامعة ال تقل عن 
  ال تعتبر اإلجازة دون راتب التي تُمنح للموظف بموجب هذه المادة خدمة فعلية له في الجامعة.  .ب

  

  : اإلجازات المرضيةبعالفصل السا
  



  

30 
 

أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

ا يُ     .أ  ):32المادة ( د مجموعه ة ال يزي ية متفرق ازات مرض ف إج نح الموظ نم ن  ع ية م نة بتوص ي الس ـن ف أسبوعي
د أو  ة العمي ة وموافق ن الجامع ية الطبيب معتمد م دة اإلجازات المرض دير، وإذا زادت م ة م المتفرق

ن ك  ع ن تل ف ع تحقة للموظ نوية المس ازة الس ن اإلج دة م دة الزائ م الم نة فتُخص ي الس بوعين ف أس
  ت السنوية فتخصم من راتبه.اجازالموظف رصيده من اإلوإذا استنفد السنة. 

مأسبوعين و عنتُمنح اإلجازة المرضية المتصلة إذا زادت مدتها   .ب ر التتجاوز  ل ى تقري اًء عل شهر بن
  وال تُخصم هذه اإلجازة من إجازته السنوية. ،من المرجع الطبي

دة  إذا لم يُْشف الموظف من المرض خالل شهر واحد  .ج ه المرضية للم دد إجازت من تاريخ مرضه فتم
ي ضروري رى ةالتي يراها المرجع الطب ي ي دة الت اريره الم ي تق ي أن يحدد ف ى المرجع الطب ، وعل

ه  مح ل ال يُس دة ف ك الم اء تل د انقض ف بع ص الموظ ادة فح رر إع ف. وإذا ق فاء الموظ ة لش ا كافي أنه
  لك بعد إعادة الفحص.مقدرته على ذقرر بالقيام بمهام وظيفته إال إذا 

  

  يتقاضى الموظف المريض عن إجازته المرضية المقررة راتبه وعالواته على الشكل اآلتي:      ):33المادة (
ً راتب  .أ   شهرين من المرض.أول  كامالً مع العالوات عن ا

  راتب مـع نصـف العالوات عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض.النصف   .ب
إذا يعاين الموظف ال  .ج مريض بعد مرور أربعة أشهر من مرضه من قبل المرجع الطبي المختص، ف

دة شهرين وتكون  تبين له أن المرض قابل للشفاء خالل شهرين آخرين تمدد اإلجازة المرضية لم
  دون راتب.

ذه من تاريخ مرضه  نةالموظف المريض خالل س يشفإذا لم   .د ن ه ابقة م رات الس ام الفق ا ألحك وفق
  رئيس.النهى خدماته بقرار من فتُ  المادة

  

ه   ):34المادة ( اء قيام يب أثن ف أص ي أن الموظ ع الطب رر المرج ازة إذا ق نح إج ه فيُم ال من ببها دون إهم ه أو بس بوظيفت
الوات  ع الع اءمرضية براتب كامل م ف  أثن م يُش إذا ل ة، ف ى أال تتجاوز سنة كامل فائه عل ة لش دة الالزم الم

  رئيس.القرار من خالل السنة فتُنهى خدماته ب
  

ى الحام الموظفةتستحق   ):35المادة ( اًء عل الوات بن ع الع ل م ب كام دارها عشرة أسابيع برات ل إجازة والدة وأمومة مق
  تقرير طبي مصدق، وال تدخل هذه اإلجازة في حساب اإلجازات المرضية أو السنوية.

  

  : واجبات الموظف والتزاماتهثامنالفصل ال
  

  لموظف:على ا  ):36المادة (
  تأدية واجباته بدقة وتنفيذ توجيهات رؤسائه، ومراعاة التسلسل اإلداري في اتصاالته الوظيفية.  .أ

ة   .ب ة بالجامع ات الخاص ة والتعليم وانين واألنظم ي الق ا ف وص عليه ة المنص ام الوظيفي وم بالمه أن يق
  والقرارات الصادرة عنها وأي واجبات وظيفية يكلّف بها رسمياً.

ه أن يمت  .ج ع واجبات ارض م ل يتع أي عم ام ب ن القي ع ع ة، ون افظ الوظيفي الحأن يح ى مص ة  عل الجامع
  وممتلكاتها وأموالها.

  بأجر إال بإذن خطي من رئيس الجامعة. اآلخرينأن ال يقوم بأي عمل لحسابه أو لحساب   .د
  أن يمتنع عن ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.  .ه
  أن ال يقوم بأي عمـل من شأنه اإلساءة إلى الجامعـة، أو العاملين فيهـا.  .و
ا   .ز ا م ع مستوى األداء فيه ة ورف ي الجامع ل ف ين طرق العم دة لتحس تقديم االقتراحات التي يراها مفي

  أمكن.
ا، أو   ح. ة بطبيعته ل مكتوم ب أن تظ ي يج ائل الت ن المس ات ع ات أو معلوم أي بيان اء ب دم اإلفض ع

ه اال ة عمل ت طبيع ا إال إذا كان وره عنه ابرة رسمية أو ص حتفاظ لنفسه بخاتم رسمي أو وثيقة أو مخ
  تقتضي ذلك.

  

  : تقييم األداءتاسعالفصل ال
  

د   .أ  ):37المادة ( وذج واح ذا الغرضتعتمد الجامعة نموذجاً لتقييم أداء الموظف، ويجوز اعتماد أكثر من نم ألي  له
  دت أعمالها ومهامها أو اختلفت وظائفها.مركز إذا تعد مكتب/ دائرة/

ك استحقاقه عن يتم تقييم أداء الموظف   .ب ي ذل ا ف جميع األغراض المنصوص عليها في هذا النظام بم
  ترفيع والزيادات التشجيعية.لل

  
ً  يتم تقييم أداء جميع الموظفين  .أ  ):38المادة ( دراتهم،  وفقا ع ألعمالهم وواجباتهم الوظيفية وكفاءاتهم وق تهم م وعالق

  .، وما إلى ذلكرؤسائهم ومرؤوسيهم وزمالئهم والمراجعين
ل شهرين الموظفين الخاصة ب ةالسنوي عبأ نماذج التقييمت  .ب ة قب ة أو اإلداري ألي من االستحقاقات المالي

  .من موعد االستحقاق
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  .الموظفينبالخاصة السنوي  نماذج التقييمتعتمد البيانات والوقائع والمالحظات المدونة في   ج.
  

ي   .أ  ):39المادة ( ات ف ات والمالحظ دوين البيان ي ت وعية ف اد الموض ة واعتم ى الدق يمتراع اذج التقي نوي نم  ةالس
  العدالة والمسؤولية. من الموظفين على أساسالخاصة ب

ادة  .ب ي الم ا ف ة المنصوص عليه ات التأديبي ن العقوب ن  )41( إذا اتخذت بحق الموظف أي عقوبة م م
ة ام باستثناء هذا النظ نة التقعقوب ه خالل س يمالتنبي يم السنوي  ي ي التقي ديره ف وز أن يكون تق ال يج ف

  أكثر من جيد.
  

ان   .أ  ):40المادة ( ه إال إذا ك ف علي الع الموظ وز اط ة، وال يج نوي مكتوم يم الس داد التقي ل إع ع مراح ون جمي تك
  تقديره النهائي متوسط أو ضعيف.

  السنوي (متوسط أو ضعيف). ييمهإذا كان تقظف خطياً بنقاط الضعف بلغ المدير اإلداري الموي  .ب
ى تق  .ج راض عل هللموظف الحاصل على تقدير متوسط أو ضعيف حق االعت ن خالل  ييم أسبوعين م

اريخ  ى ت راض إل ذا االعت ع ه ر رف ه المباش ولى رئيس ه، ويت لمه ل تها تس ة لدراس ع المختص المراج
  .االقرار المناسب بشأنهواتخاذ 

  يرفع التقييم إلى رئاسة الجامعة وال يجوز سحبه أو تعديله بعد اعتماده.  .د
  

  : اإلجراءات والعقوبات التأديبيةعاشرالفصل ال
  

ة،   .أ  ):41المادة ( ي الجامع ا ف ول به ـرارات المعم ـات والق ة والتعليم إذا ارتكب الموظف مخالفـة للقوانين واألنظم
وارد ة ال ه الوظيفي ية أو أخل بواجبات ل ال ف امنالفص ا ث ذا النظ ن ه عفتُ م م ه وق ات  بحق إحدى العقوب

  التأديبية اآلتية:
  التنبيه. . 1
  اإلنذار. . 2
  اإلنذار النهائي. . 3
  فقط. لشهر واحدو الحسم من الراتب األساسي بما ال يتجـاوز نصفه . 4
  سنة واحدة. عنوقف الزيادة السنوية لمدة ال تزيد  . 5
  وبراتب السنة المناظرة. تنزيل الدرجة إلى الدرجة األدنى منها مباشرة . 6
  االستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية. . 7
  العزل. . 8

ادة   .ب ذه الم رة (أ) من ه ال يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفق
  مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف.أي على 

  كرار المخالفة.تفرض على الموظف العقوبة األشد في حال ت  .ج
ا   .د ات له اب الموظف مخالف ة ارتك ي حال ادة وف ذه الم دين (أ، ب) من ه ي البن ا ورد ف على الرغم مم

ة  اع العقوب ى إيق افة إل ل باإلض نقص الحاص ة ال ه قيم تم تغريم ة، ي ى الجامع ة عل ات مالي انعكاس
  التأديبية المناسبة عليه.

  وفها وحيثياتها.إيقاع العقوبة طبيعة المخالفة وظر راعى فيي  .ه
  

ادة (  ):42المادة ( ي الم ا ف ي 41تُفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليه لكية الت ة المس ى المخالف ذا النظام عل ن ه ) م
  يرتكبها الموظف وفقاً للصالحيات اآلتية:

ق   أ. د أو يح دير الللعمي اعم ي  إيق ا ف وص عليه ات المنص ود (العقوب ن ) 2) و(1البن رة (أ) م ن الفق م
ـادة (ال ي41م ف ف ى الموظ ه/ ) عل ه/ كليت زه/ دائرت ه مرك دير اإلداري  مكتب غ الم تم تبلي ى أن ي عل

  بالعقوبة خطياً.
دير اإلداري   ب. اعللم ود (الع إيق ي البن ا ف وص عليه ات المنص ـادة 2) و(1قوب ن الم رة (أ) م ن الفق ) م

ة الخاص)41( ور الفني ر األم ي غي ات سلوكية ف ي ، على أن تكون بسبب مخالف ل الموظف ف ة بعم
  كليته/دائرته/مركزه/مكتبه.

ق  ج. رئيس  يح ه لل ن يفوض د أو أو م يب العمي ى تنس اًء عل يالبن دير المعن دير اإلداري م اع أو الم  إيق
ود ( رة (أ) ) 6- 1العقوبات المنصوص عليها في البن ن الفق ادة (م ن الم ع الموظفين 41م ى جمي ) عل

  .في الجامعة
ق  د. ة الموظ يح رئيس إحال ف لل ا الموظ ي ارتكبه ة الت أديبي إذا رأى أن المخالف س الت ى المجل ف إل

وص  ات المنص ن العقوب رض أي م أديبي ف س الت ه، وللمجل ه أو عزل ن خدمت تغناء ع تدعي االس تس
  ) من هذا النظام.41عليها في المادة (

  

ة تأديبي في الجامعة مجلس شكلي  ):43المادة ( ن ثال، ويتكون ألعضاء الهيئة اإلداري ة أعضاء يعم نهم ث رئيسي ـدة  ال لم
  .قابلة للتجديدة سنـ
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ه سرية ويصدر  ألعضاء الهيئة اإلداريةيجتمع المجلس التأديبي   ):44المادة ( ع األعضاء وتكون إجراءات بحضور جمي
  قراراته باألغلبية.

  

ل إحالت  ):45المادة ( رئيس قب ة فلل ه الوظيفي ه ومهام ة لواجبات ف مخالف ى الموظ بت إل أديبي أن إذا نُس س الت ى المجل ه إل
  الجامعة.من ثالثة أشخاص من العاملين في  لتقصي الحقائقيشكل لجنة 

  

ه  سواء كانت يبلّغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه،  .أ  ):46المادة ( ان عمل ي مك ف
ل موعد الجلسة ه قب ان إقامت ة أو مك ي الجامع ل، للنظر  المحددة ف ى األق ام عل ة بسبعة أي ي المخالف ف

  هو منسوب إليه خالل تلك المدة. على مايحق له الرد خطياً و
ى  يحق  .ب الع عل أديبي اإلط س الت ى المجل ه للموظف المحال إل ه وعلي ات المنسوبة إلي حضور المخالف

  .جلسات المجلسجميع 
ً خالل أينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية   .ج ا ة عشر يوم ة ربع ة المخالف اريخ إحال ن ت  م

  إليه وتكون قراراته مسببة.
ق  .د راءات  يح الل إج ل خ ن العم أديبي ع س الت ى المجل ال إل ف المح اف الموظ ة إيق رئيس الجامع ل

  راتبه إلى أن يصدر القرار النهائي بحقه.) بحد أقصى من %50( التحقيق، وفي هذه الحالة يوقف
  

ي أي للمجلس ا  ):47المادة ( ق ف ه أن يحق انوني، ول م  الق د أداء القس والهم بع راء وسماع أق لتأديبي دعوة الشهود أو الخب
ه  راء لتمكين ة الخب ف الحسي بمعرف ك إجراء الكش ي ذل من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها بما ف

 ً   بحقه. من إصدار القرار الذي يراه مناسبا
  

ف   ):48المادة ( ب الموظ أديبي، إذا تغي س الت ه المجل ات دون عذر يقبل ن الجلس ن أي م أديبي ع س الت ى المجل المحال إل
 ً ً  فتجري محاكمته غيابيا   .ويصدر المجلس بحقه القرار الذي يراه مناسبا

  

  يصبح قرار المجلس التأديبي بحق الموظف ساري المفعول بعد المصادقة عليه من الرئيس.  ):49المادة (
  

ى للمو  .أ  ):50المادة ( رار إل ك الق ظف الذي صدر قرار باالستغناء عنه أو بعزله من المجلس التأديبـي أن يستأنف ذل
ى رئاسة  المجلس لم إل ة تس تئناف بالئحة خطي دم االس ه، ويق اريخ تبليغ ن ت خالل أربعة عشر يوماً م
  الجامعة.

سينظر   .ب د  المجل دة ال تزي ه خالل م دم إلي تئناف المق ي االس ة عشر يوم عنف ديم أربع اريخ تق ن ت اً م
  االستئناف ويصدر قراره فيه على أن يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته.

  

  ال يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي.  ):51المادة (
  

ة تأارتأى إذا   .أ  ):52المادة ( ي أي مخالف التحقيق ف ي يجري المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم ب ة الت ة أن المخالف ديبي
ام فيحق للرئيس أن النظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية  ى المدعي الع ل القضية إل يحي

  المختص التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها.
م  يحق .ب ذا النظام بغض النظر عن الحك ى ه للجامعة اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق الموظف بمقتض

  .حقه في القضية الجزائية بعدم مسؤوليته أو تبرئته من التهمة الجزائيةالصادر ب
  

ائية  .أ  ):53المادة ( ـة قض ى أي جه ف إل ـل الموظ ق ف إذا أُحي الل يح ل خ ن العم ف ع ذا الموظ د ه ف ي رئيس ك لل
ا التحقيق والمحاكمة وأن يوقف راتبه وعالواته كلياً أو جزئياً إلى أن يصدر  إجراءات رار النه ئي الق

ي  ي ف ائي القطع رار النه در الق ى أن يص ة إل ذه الحال ي ه ف ف تقالة الموظ ول اس وز قب ه، وال يج بحق
  الدعوى القضائية المقامة عليه.

م القضائي القطعي  .1  .ب أديبي أو الحك س الت ة  إذا صدر القرار النهائي للمجل الموظف المحال بتبرئ
ه حسب مقتضى إلى أي من هاتين الجهتـين من المخـالفة المسلكية  ندت إلي أو الجريمة التي أُس

  راتبـه كامالً مع العالوات عن المدة التي أوقف خاللهـا عن العمل. الحال، فيستحق
د (  .2 ي البن ا ف وص عليهم ين المنص ن الجهت ام أي م ن 1وأما إذا أسفرت محاكمة الموظف أم ) م

ة االس ر عقوب ه غي ـه أو عـزله هذه الفقرة عن إدانته وفرض عقوبة تأديبية علي ن خدمت تغناء ع
الوات ع الع امالً م ه ك ـتحق راتب ة فيس ل إذا  من الوظيف ن العم ا ع ي أوقف خالله دة الت ن الم ع

د  هرين وإذا زادت  عنكانت ال تزي ه  عنش ع نصف عالوات ه م شهرين فيستحق نصف راتب
رة41الشهرين مع مراعاة أحكام المادة ( عنعن المدة الزائدة  ذا 7، 6، 5، 4(     ) الفق ن ه ) م

  النظام.
ة أي جزء   .3 ن الوظيف ه م ه أو عزل ن خدمت رار باالستغناء ع ذي صدر الق ال يستحق الموظف ال

ام أو  دعي الع أديبي أو الم س الت ى المجل ه إل اريخ إحالت ن ت اراً م ه اعتب ه وعالوات ن رواتب م
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ن ي أُس ة الت ا أو الجريم ي ارتكبه لكية الت ة المس ى المخالف ه عل ة لمحاكمت ه حسب المحكم دت إلي
  مقتضى الحال.

  

ا و إبالغالرئيس أو من يفوضه  يتولى  ):54المادة ( ي ارتكبه ة الصادرة الموظف بالمخالفات المسلكية الت ام القطعي األحك
  .بحقه

  

  عشر: انتهاء خدمة الموظفحادي الفصل ال
  

اً  مختصتقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع ال  .أ  ):55المادة ( ين يوم التعيين خالل ثالث ب
  مقبولة حكماً. االستقالة تبراإلجابة تعمن تاريخ تقديمها وفي حالة عدم 

ل   .ب رك العم تقالة وإذا ت على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبول االس
ي ال ا ف ار إليه دة المش اء الم تقالة أو انقض ول االس ه قب ل تبليغ داً قب ر فاق ادة فيعتب ذه الم ن ه رة (أ) م فق

  لوظيفته حكماً.
  

ر  .أ  ):56المادة ( دة عش ه لم ب عن عمل ه إذا تغي ام متصلة أو عشرين يوم ةيعتبر الموظف فاقداً لوظيفت ً أي ة  ا متقطع
روع،  ذر مش ة أو ع ازة قانوني يلة إال إذا دون إج أي وس ه ب دة غياب الل م ر خ ه المباش غ رئيس م تبلي ت

  .تبين أن عذره مقبوالً و متاحة له
ن   .ب اراً م ذ المفعول اعتب رار ناف ر الق رئيس ويعتب ه من ال داً لوظيفت ار الموظف فاق يصدر القرار باعتب

  اليوم األول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
رار خالل بحسب البند (أ) من هذه المادة للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته   .ج ى الق راض عل حق االعت

ً  أربعة ا ي عشر يوم رئيس متضمناً األسباب الت ى ال راض إل دم االعت رار، ويق اريخ صدور الق ن ت  م
ه واردة في باب ال رئيس باألس ع ال إذا اقتن ه، ف ي اعتراض ا ف تند إليه ادة  اس رار وإع اء الق ه إلغ وز ل يج

  الموظف إلى وظيفته.
  

  يُعزل الموظف في أي من الحاالت اآلتية:  ):57المادة (
  بناًء على تنسيب من المجلس التأديبي.رئيس بقرار من ال  .1
ا قضائيا بقرار من الرئيس   .2 ه حكم ة إذا صدر بحق ة مختص دة من محكم الحبس لم ة ب ل عن ثالث ال تق

ة أشهر الرتكابه أي جريمة من الجرائم ر ،المخلة بالشرف أو األخالق العام لموظف معزوالً ا ويعتب
  القطعية. حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة

  

  ُعزل من الوظيفة في الجامعة.تم االستغناء عن خدماته أو يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ال   ):58المادة (
  

  تنتهي خدمة الموظف في أي من الحاالت اآلتية:  ):59المادة (
  قبول االستقالة.  .أ

  سة والستين.رئيس تجديد التعاقد مع الموظف حتى سن الخامإتمام الستين من العمر، ولل  .ب
  العجز عن مواصلة العمل في الجامعة ألسباب صحية بناًء على تقرير من المرجع الطبي.  .ج
  فقد الوظيفة.  .د

  االستغناء عن الخدمة.  .هـ
  العزل من الوظيفة.  .و
ه، وأي الوفاة (وتدفع الجامعة   .ز ذي يلي ه والشهر ال وفي في ذي ت ب الموظف عن الشهر ال إجمالي رات

  لية أخرى تنص عليها األنظمة والتعليمات).استحقاقات ما
  فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.  .ح
  فقد الجنسية األردنية.  .ط

  

ه     .أ  ):60المادة ( ع التزامات دد جمي باب، أن يس ن األس بب م ة ألي س ي الجامع ه ف ي خدمت ذي تنته ف ال ى الموظ عل
  من لوازم قبل تركه العمل.المالية تجاهها، وأن يرد جميع ما بعهدته 

ام   .ب ق نظ تم تطبي ة، ي لحة الجامع يها مص باب تقتض ف ألس ة الموظ ن خدم تغناء ع االت االس ي ح وف
  العمل األردني على الموظفين بهذا الخصوص.

  
  أحكام عامةالفصل الثاني عشر: 

  

  .يصدر رئيس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام  ):61المادة (
  

  .يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة  ):62مادة (ال
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الوات   ):63المادة ( ب والع ام الروات اً لنظ م وفق وظفين وعالواته ب الم دد روات ة تح ة اإلداري اء الهيئ اص بأعض الخ
  .(المرفق)

  

  هذا النظام.أحكام مسؤولون عن تنفيذ والعمداء والمديرون رئيس ال  ):64المادة (
  

  ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام. في النافذ تطبق األحكام الواردة في قانون العمل األردني  ):65ادة (الم
  

  أو تعليمات سابقة تتعارض مع أحكام هذا النظام.أنظمة أي  ىلغت  ):66المادة (
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  نظام الرواتب والعالوات       
 الخاص بأعضاء الهيئة التدريسية

  
  
 "*نظام الرواتب والعالوات الخاص بأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عمان األهلية"النظام  يسمى هذا  ):1( المادة

 27/01/2015) تاريخ 2015 -  12/01/2014والمعدل بموجب قرار مجلس األمناء رقم (، 2013لسنة 
  .إقرارهمن تاريخ ويُعمل به  ا النظامهذج) من /6و() أ/6قتضي بتعديل المادة رقم (لذي يوا

  

 لفصل األول: الرواتب والعالواتا
  

ً األكاديمية  رتبهمفي الجامعة حسب  التدريسيةتحدد الرواتب األساسية بالدينار ألعضاء الهيئة   :)2( المادة لسلم  وفقا
  :اآلتيالرواتب 

  الرتبة
أدنى

  المربوط
 السنة

)1(  
 السنة

)2(  
 السنة

)3(  
  السنة

)4(  
 السنة

)5(  
  السنة

  السنة  - --  )6(
)20(  

 741  531 516 501 486 471 456 441 ذأستا
        430 418  (أ) أستاذ مشارك
    406 394 382 370 358 346  (ب) أستاذ مشارك
     330340  (أ) أستاذ مساعد
    320 270280290300310 (ب)أستاذ مساعد

        236 228  (أ) مدرس
    220 212 204 196 188 180  (ب) مدرس

 
  

  على النحو اآلتي:وتحسب على الراتب األساسي  "عالوة اختصاص"ألعضاء الهيئة التدريسية  تصرف  ):3دة (الما
  عالوة التخصص %  االختصاص

% 150  الهندسة  
% 140  الصيدلة  

% 130  رافيكي، التصميم الداخليجالتمريض، السمع والنطق، التصميم ال  
% 120 نبية، العلومعلوم الحاسوب، العلوم اإلدارية، اللغات األج  

% 100  الحقوق واآلداب والشريعة  
 
  

  

  على النحو اآلتي: "عالوة جامعة"صرف ألعضاء الهيئة التدريسية ي  ):4المادة (
  عالوة الجامعة (دينار)  الرتبة
 600 أستاذ

 500  أستاذ مشارك
 400  أستاذ مساعد

 200  مدرس
 
  
 

  27/01/2015تاريخ ) 2015- 12/01/2014قرار مجلس األمناء رقم (*

  على النحو اآلتي: "عالوة غالء المعيشة"و "ة بدل تنقلعالو"صرف ألعضاء الهيئة التدريسية ي  ):5المادة (
  

  قيمتها (دينار)  العالوة
 100  عالوة التنقل

 100  عالوة غالء المعيشة
  
 

 التي مصدر الشهاداتعتبار اال وتأخذ بعين "عالوة إضافية"صرف ألعضاء الهيئة التدريسية ي     أ.  ):6المادة (
  ، وتكون على النحو اآلتي:ندرة التخصصعضو الهيئة التدريسية ويحملها 

  

  الشهادة
  العالوة اإلضافية (دينار)

  ندرة التخصص  مصدر الشهادة
250-0  الدكتوراه  0-500  

100-0  الماجستير  0 
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دينار) بحسب تصنيف  250ى (تحدد عالوة مصدر الشهادة والتي تصل في حدها األقصى إل   ب. 
 من الجهات ذات العالقة وسمعتها وبقرار من رئيس الجامعة.المعتمد الجامعة 

ى ( عالوة ندرة التخصصتحدد   ج.  ي حدها األقصى إل ار)  500والتي تصل ف ع كلدين د مطل ام  عن ع
  حسب الحاجة للتخصص أو الرتبة األكاديمية.جامعي 

 

  عضاء الهيئة التدريسية القائمين بمسؤوليات إدارية عالوة على النحو التالي:تصرف أل   أ.      ):7المادة (
  

  العالوة  المسؤولية اإلدارية
دينار 500  رئيس الجامعة  أ.  
دينار 250  نائب الرئيس  ب.  
دينار 200 مساعد الرئيس ج.  
دينار 200 العميد د.  
دينار 150  نائب العميد  هـ.  
دينار 150  رئيس القسم األكاديمي  و.  
دينار 50  مساعد العميد  .ز  

  

 ال يجوز للشخص الواحد أن يجمع أكثر من عالوة من العالوات المنصوص عليها في (أ) أعاله  ب. 
  أيهما أكثر.

  

ً تو  ):8المادة ( ً مؤثثا بدل سكن بواقع أو داخل حرم الجامعة فر الجامعة لعضو هيئة التدريس غير األردني سكنا
ً ديناراً ) مئتان وخمسون 250(   في حال عدم توفر السكن داخل حرم الجامعة. شهريا

  

ثنين من ايصرف لعضو الهيئة التدريسية غير األردني إذا كان التعاقد معه من خارج األردن ولزوجته و  ):9المادة (
أوالده ممن هم دون سن الثامنة عشرة عند حضورهم إلى المملكة في بداية عمله وحين انتهاء العقد أو 

، تذاكر سفر جواً من مكان إقامته عند التعاقد أو من مكان إقامته الدائم إلى األردن قدوماً ألي سبب ئهإنها
الممنوح للجامعة على  وعودة لمرة واحدة فقط طوال مدة عمله في الجامعة. وتدفع له أجور السفر بالسعر

أيهماً أقل إذا كان قدومه بوسيلة  أساس الخط المباشر بين مقر إقامته ومكان عمله أو أجور السفر الفعلية
  أخرى.

 

يجوز احتساب الخبرة العملية في غير البحث والتدريس الجامعي ألغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين   ):10( المادة
عضواً في الهيئة التدريسية وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة بحد أقصى 

  مدته خمس سنوات.
  

في عمله زيادة سنوية إضافية واحدة  وتميزاً  لرئيس الجامعة منح عضو هيئة التدريس الذي يبدي جدارة  ):11( ةالماد
ويشهدان له  شريطة أن يكون قد ورد عنه تقريران مشتركان متتاليان من رئيس القسم والعميد المختصين

  الرتبة األكاديمية الواحدة. وتعطى لمرة واحدة خالل ،ممتاز أو جيد جداً بالتميز وأن يكون تقديره 
  

ً راتب الثالث عشر (  :)12( المادة ً منه إجمالي آخر راتب شهري يصرف لعضو الهيئة التدريسية سنويا مطروحا
، وتحسب ))أ- 7المنصوص عليها في المادة ( وعالوة المسؤولية اإلدارية التنقل وبدل السكنعالوة 

  ملة.أجزاء السنة على أساس نسبتها إلى السنة الكا
  

فعلية  يصرف لعضو الهيئة التدريسية غير الخاضع للضمان االجتماعي راتب شهر عن كل سنة خدمة  ):13( المادة
  .وعالوة المسؤولية اإلدارية التنقل وبدل السكنعالوة مطروحاً منه بدل 

  

بحكم قضائي بأي ا أدين ال يستحق عضو الهيئة التدريسية الذي تنتهي خدمته من الجامعة أية مكافأة إذ  ):14( المادة
  .قطعي بجرم جنائي أو بجنحة مخلة بالشرف

 
  

  واالنتقال : عالوات السفرالثانيالفصل 
  

إذا ُكلف الرئيس أو أعضاء الهيئة التدريسية القيام بالمهام في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة أو   ):15( المادة
الدينار لكل ليلة يقضيها خارج مركز عمله حسب تصرف له الجامعة عالوة السفر المقررة ب ،خارجها
  :اآلتيالجدول 

  

  الفئة
  عالوة السفر 

  المقررة داخل المملكة

عالوة السفر 
المقررة خارج 

  المملكة
) دينار100(  س ــالرئي  أ. ر) دينا300(   

) دينار70(  الرئيس  نائب  ب. ) دينار175(   
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) دينار60( مساعد الرئيس والعميد ج. ) دينار150(   
) دينار50(  أعضاء الهيئة التدريسية  د. ) دينار125(   

  

  

  : مكافآت العمل اإلضافيالثالثالفصل 
  

يجوز تكليف أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين بالتدريس اإلضافي بقرار من رئيس   ):16( المادة
وال يجوز أن يزيد عدد  الجامعة بناًء على تنسيب من رئيس القسم وتوصية من عميد الكلية المختص،
داخل  ست ساعات نعالساعات المعتمدة للتدريس اإلضافي التي يكلّف بها عضو الهيئة التدريسية 

  الجامعة أو ثالث ساعات خارجها.
  

عما الدراسي دفع لعضو هيئة التدريس مكافأة لقاء عمله اإلضافي، إذا زاد عبؤه التدريسي في الفصل يُ   ):17( المادة
  يأتي:

  

  العبء الدراسي بة األكاديميةالرت
ساعات معتمدة 9  األستاذ  أ.  

ساعة معتمدة 12  األستاذ المشارك واألستاذ المساعد  ب.  
ساعة معتمدة 15  المدرس أو المحاضر الحاصل على درجة الماجستير  ج.  

  

  يدخل في العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس:  ):18( المادة
ر مجموع الساعات المعتمدة للم  أ. ي تدريسها أكث ي يشترك ف واد الت ا الم رداً، أم واد التي يدرسها منف

ا  واد، كم ذه الم ي ه ي يدرسونها ف نهم حسب الساعات الت ا بي وزع عبؤه دريس ي من عضو هيئة ت
 بينهم على هذا األساس.(إن وجدت) توزع المكافأة 

  معتمدة.ساعة  بواقع نصف أو مواد التصميم العملي في المختبر تحتسب الساعة العملية  ب.
ب مشروع ساعة معتمدة عن  ¼حتسب لعضو هيئة التدريس ي  ج. ي كل طال ي تطبيق ى عمل وبحد أدن

   للمشروع. ساعة واحدة للمشروع على أن ال يزيد العبء عنساعة معتمدة  ½
  

ي عن كل المكلف بالتدريس اإلضافأو غير المتفرغ تصرف لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ   ):19( المادة
  المبالغ المحددة وفقاً لما يأتي:نظرية ساعة تدريسية فعلية 

  
  المبلغ  الرتبة األكاديمية

ديناراً  27  األستاذ  أ.  
ديناراً  23  األستاذ المشارك  ب.  
ديناراً  20  األستاذ المساعد  ج.  
ديناراً  15  المدرس أو المحاضر الحاصل على درجة الماجستير د.  
دينار 10    لى درجة البكالوريوسالمحاضر الحاصل ع  هـ.  

  

     العبء ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس بما فيها  يكون الجامعيةرسائل الإلشراف على اأ.    ):20( المادة
  اإلضافي.

ف  بالعمل يراعى في قرار التكليف  ب.  ة التدريسية المكل الل الصيف) اإلجازة المستحقة لعضو الهيئ (خ
  ل الفصل الصيفي.بالتدريس خال

أة  حالةفي   ج. ة أن يحدد مكاف تكليف مدرسين ال يحملون رتباً جامعية أو مؤهالت أكاديمية فلرئيس الجامع
 حالة على حدة.لكل مالية 

 

) من قبل عضو هيئة التدريس المعتمديعبأ كشف ساعات العمل اإلضافي المعتمد (وفق النموذج   أ.   ):21( المادة
ويتم ل غ المكلف بالعمل اإلضافي ومن قبل المحاضر غير المتفرغ في نهاية الفصوالمحاضر المتفر

من الجهات المعنية في الجامعة حسب األصول، وال يجوز إدراج ساعات عمل إضافية في  اعتماده
  أيام العطل الرسمية إال بموافقة مسبقة من رئيس الجامعة.

دقيق   ب. جيل ت ول والتس رة القب ولى دائ اذج اتت يةنم اء الدراس رار  ألعب ي وق اب التدريس وء النص ي ض ف
 من مدير دائرة القبول والتسجيل إقراراً بصحتها. اعتمادهاالتكليف ويتم 

ين   ج. أة المستحقة للمكلف دقيق الكشوفات  بالعمل اإلضافيتقوم دائرة الشؤون المالية بصرف المكاف د ت بع
  امعة.الج رئيسوذلك في ضوء القرار الصادر بتكليفهم عن 

  

لرئيس الجامعة أن يكلف أياً من العاملين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك أثناء الدوام الرسمي أو   ):22( المادة
بعد االنتهاء منه، أو خالل أيام اإلجازة التي يستحقها، أو أن يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على أن يتم 

  ة مالية يحددها الرئيس.التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأ
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الهيئة التدريسية القيام بأعمال خارج الجامعة بقرار مسبق من رئيس الجامعة على أن ال  لعضويجوز   ):23( المادة
 يتعارض ذلك مع الواجبات الوظيفية له.

  

الجامعة أو لرئيس الجامعة أن يقرر منح مكافأة مالية ألي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل في   ):24( المادة
 يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.

 
  الفصل الرابع: أحكام عامة

  

 وبما بشأنها المناسب القرار التخاذ مجلس العمداء على النظام هذا في نص عليها يرد لم حالة كل تعرض  ):25( المادة
 .النظام هذا مع أحكام يتعارض ال

  

فيذية والتنظيمية الالزمة لتطبيق هذا النظام على أن ال تتعارض مع أحكامه يصدر الرئيس التعليمات التن  ):26( المادة
  أو تخالفه.

  

في  الهيئة التدريسية أعضاءبرواتب وعالوات يلغي هذا النظام أي تعليمات أو قرارات سابقة متعلقة   ):27( المادة
  الجامعة.
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  نظام الرواتب والعالوات
  داريةالخاص بأعضاء الهيئة اإل  

 
 
 

  
  الفصل األول: التعريفات

  

 "*في جامعة عمان األهلية الخاص بأعضاء الهيئة اإلداريةعالوات الرواتب والنظام "يسمى هذا النظام   ):1( المادة
 27/1/2015 ) تاريخ2015 -  13/1/2014( والمعدل بموجب قرار مجلس األمناء رقم، 2011 لسنة

، ا النظامهذمن ) 10أ) و(/9ب) و(/8أ) و(/8و() ب/7و() أ/7( امقتضي بتعديل المواد ذات األرقلذي يوا
   .1/3/2015تاريخ واعتباراً من  1/1/2011وبحيث يسري هذا القرار على المعنيين بعد تاريخ 

  

ما لم تدل  ،حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات   ):2( المادة
  لى غير ذلك:القرينة ع

  

 .جامعة عمان األهلية : الجامعة
  رئيس جامعة عّمان األهلية.  :  الرئيس
 .أي وحدة تنظيمية في الجامعةمدير: المديــر

  في وظيفة إدارية في الجامعة، بما فيهم الفنيون والحرفيون.عين المشخص ال  :  الموظــف
  
 

  الفصل الثاني: الرواتب والعالوات
  

في الجامعة حسب درجاتهم وتسلسل  من العاملين تحدد الرواتب األساسية بالدينار ألعضاء الهيئة اإلدارية       ):3( المادة
 الزيادة السنوية وفقاً لسلم الرواتب اآلتي:

 الدرجة

أدنى 

المربو

 ط

السنة 

)1( 

السنة 

)2( 

السنة 

)3( 

السنة 

)4( 

السنة 

)5( 

السنة 

)6( 

السنة 

)7( 

السنة 

)8( 

السنة 

)9( 

ة السن

)10( 

السنة 

)11( 

السنة 

)12( 

السنة 

)13( 

السنة 

)14( 

السنة 

)15( 

 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360  األولى (أ)

األولى 

 (ب)
300 310 320 330 340 350                     

                     290 282 274 266 258 250 الثانية (أ)

                     240 232 224 216 208 200 (ب)الثانية

                     190 183 176 169 162 155 الثالثة

                     140 134 128 122 116 110 الرابعة

                     105 100 95 90 85 80 الخامسة

                     76 72 68 64 60 56 السادسة

                     53 50 47 44 41 38 السابعة
  

  

  
  
  
  27/01/2015) تاريخ 2015- 13/01/2014قرار مجلس األمناءرقم (*

  ) سنوات بحد أقصى.5عدد سنوات الخبرة المحتسبة عند التعيين (   .1  .أ  ):4( المادة
  يستمر الموظف بالحصول على الزيادة السنوية حتى بعد حصوله على أعلى درجة يرقى إليها..   2      

 

 موعدها. حلول عند السنوية الزيادة الموظف يستحق   ب.
 في تحديد درجات أعضاء الهيئة اإلدارية األسس اآلتية: يراعى   ج.

  

 إليهاأعلى درجة يرقى  درجة التعيين الشهادة
 الموظف

 الرابعةالسابعةما دون الثانوية العامة
 الرابعة السادسة الثانوية العامة

 الثالثة الخامسة الدبلوم المتوسط
 األولى ابعةالرالبكالوريوس (الشهادة الجامعية األولى)

 األولى الثالثة الماجستير (الشهادة الجامعية الثانية)
  

  :اآلتيعالوة جامعة على النحو من أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعة  للعاملينتصرف   ):5ة (الماد
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  دينار شهرياً. 120 الدرجة األولى
  دينار شهرياً. 100  الدرجة الثانية
ً  80 الدرجة الثالثة   .دينار شهريا

  دينار شهرياً. 60  الدرجة الرابعة
  دينار شهرياً. 50 الدرجة الخامسة والسادسة والسابعة

  

  :اآلتيعلى النحو من أعضاء الهيئة اإلدارية تصرف عالوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة    . أ     ):6( المادة
  

  دينار شهرياً. 100 الدرجة األولى
ً  80  الدرجة الثانية   .دينار شهريا
  دينار شهرياً. 70 الدرجة الثالثة

  دينار شهرياً. 60  الدرجة الرابعة والخامسة
  دينار شهرياً. 50 الدرجة السادسة والسابعة

  

 تخصص له أوتصرف العالوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن خصصت  ال  ب.
  ئمة.تنقله من قبلها بصورة دا يتم تأمين أوسيارة من الجامعة 

  

  اآلتي:عالوة غالء معيشة على النحو من أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعة  يصرف للعاملين         ):7( المادة
  

   دينار شهرياً. 145   : الدرجة األولى والثانية .أ
 الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة  . ب

 والسابعة
   دينار شهرياً. 125   :

  
  
  
  
  
  
 
  

 اآلتي:عالوة اختصاص، وتمنح كنسبة مئوية من الراتب األساسي على النحو تصرف للموظفين .    أ    ):8( المادة
  

 عالوة التخصص التخصص الدرجة العلمية
 % 175 الطب البشري  الماجستير

 % 130 ، الصيدلةالهندسة، طب األسنان
 % 90 التمريض، السمع والنطق

 % 70 علوم الحاسوب
 % 50 بقية التخصصات

 % 150 الطب البشري  البكالوريوس

 % 130  ، الصيدلةطب األسنان، الهندسـة
 % 80 التمريض، السمع والنطق

 % 70 علوم الحاسوب

 % 35 بقية التخصصات

 % 75 طب األسنان، الهندسة  الدبلوم المتوسط
 %  30 الصيدلة، التمريض، السمع والنطق

 % 30 علوم الحاسوب
 % 10 خصصاتبقية الت

 % 10  - -   الثانوية العامة أو ما دونها
  

 يراعى في منح العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئة اإلدارية عالوة الحد األدنى لبعض  ب.  
  .التخصصات

  

  تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية في الجامعة عالوة إدارة على النحو اآلتي:   أ.    ):9( المادة
  

  دينار شهرياً.  125  ةمدير وحدة إداري
  دينار شهرياً.100 مدير دائرة/ مركز/ مكتب

  دينار شهرياً.  60  مساعد مدير
  دينار شهرياً. 50 رئيس قسم

  

  ال يجوز للشخص الواحد جمع أكثر من عالوة من العالوات المنصوص عليها في هذه المادة.  ب.
 

  

ً الوظيفية التاليةللفئات  مسؤولية مالية"عالوة "تصرف   ):10( المادة   :، طالما أن الموظف يمارس مهامها فعليا
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ً  30   : أمين الصندوق . أ   . دينار شهريا
   دينار شهرياً. 30   :  أمين المستودع . ب

  

  الفصل الثالث: عالوات السفر
  

رئيسي القيام بمهمة رسمية في غير مركز عمله الفي الجامعة إذا كلف أي من أعضاء الهيئة اإلدارية     ):11( المادة
داخل المملكة أو خارجها فتصرف له عالوة السفر المقررة بالدينار لكل ليلة يقضيها في غير مركز عمله 

  :اآلتيالرئيسي وفقاً للجدول 
  

عالوة السفر المقررة داخل   الفئة
  المملكة

عالوة السفر المقررة 
  خارج المملكة

  ديناراً  150  ديناراً  75  المدراء
  ديناراً  100  ديناراً  50  األقسامورؤساء  و المدراءمساعد

  ديناراً  80  ديناراً  25  بقية الموظفين
  

القيام بمهمة رسمية في غير مركز عمله الرئيسي  في الجامعة إذا كلف أي من أعضاء الهيئة اإلدارية    ):12( المادة
  :أتيتتحمل الجامعة نفقات انتقاله بوسائل النقل وفقاً لما يفداخل المملكة أو خارجها 

  

  طائرة  قطار  سيارة ركاب  الفئة
  سياحية  أولى  كاملة  المدراء
  سياحية  ثانية  مقعد  ورؤساء األقسام و المدراءمساعد

  سياحية  ثانية  مقعد  بقية الموظفين
  
 

خارجها يكلف بالعمل في  داخل الجامعة أوشخص من  أليمكافأة مالية  يمنح أنلرئيس الجامعة    ):13( المادة
  والمكافأة. م خدمة لها تستدعي التشجيعيقدّ  أو ،الجامعة

  

ً يكلف  أنلرئيس الجامعة     ):14( المادة  أوالدوام الرسمي  أثناءوذلك  ،من العاملين في الجامعة القيام بأي عمل فيها أيا
يتم  أنيستدعيه منها للقيام بذلك العمل على  أن أوالتي يستحقها  اإلجازة أيامخالل  أو ،منه بعد االنتهاء

  .مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس يف بمقتضى هذه المادةالتكل

 
  أحكام عامة

  

  .01/01/2011تطبق أحكام هذا النظام على الموظفين المعينين اعتباراً من    ):15( المادة
  

  يلغى هذا النظام جميع التعليمات والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.    ):16( المادة
  

  عن تنفيذ أحكام هذا النظام ووضع التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكامه. مسؤولرئيس ال    ):17( المادة
  

ال يترتب على ذلك  أنعلى من أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعة  العاملينهذا النظام على  أحكامتطبق     ):18( المادة
  عند صدور هذا النظام. الموظف أي انتقاص للحقوق المالية التي يتقاضاها

  

وبما ال  ،التخاذ القرار المناسب بشأنها الرئيستعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على     ):19( لمادةا
  هذا النظام.أحكام يتعارض مع 

 
 
  
  

  

التعليامت
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 تعليامت البعثات العلمية يف جامعة عامن األهلية
  2009) لسنة 20استناداً لقانون الجامعات األردنية رقم (

 
  

  

، والمعدلة بموجب 2012 لسنة "*سمى هذه التعليمات "تعليمات البعثات العلمية في جامعة عمان األهليةت  ):1( لمادةا 
  .قرارهاويُعمل بها من تاريخ إ 31/8/2016 ) تاريخ2016 -  13/4/2015قرار مجلس األمناء رقم (

  

ارات     ):2( المادة ةيكون للكلمات والعب ذه الت اآلتي ي ه ا وردت ف دل حيثم م ت ا ل اه م ا أدن اني المخصصة له ات المع عليم
  القرينة على غير ذلك:

.جامعة عمان األهلية : الجامعة
 .الجامعةرئيس : الرئيس
  .مجلس عمداء الجامعة :  المجلس

الشخص الذي توفده الجامعة أو يوفد بواسطتها من العاملين  :  الموفد
ية لمدة تزيد عن المتفرغين في الجامعة أو من غيرهم في بعثة علم

فصل دراسي واحد أو أربعة أشهر للحصول على المؤهل العلمي أو 
للتدرب سواء تولت الجامعة األنفاق عليه أو أي جهة أخرى 

  لمصلحة الجامعة.
الدرجة العلمية أو الشهادة المهنية أو التخصصية التي يبتعث الموفد  :  المؤهل العلمي

  للحصول عليها.
رى ا :  مخصصات اإليفاد ة أخ لنفقات التي تدفعها الجامعة للموفد أو تتحملها هي أو أي جه

ـد  لمصلحة الجامعة، وتشمل الرواتب والعالوات التي يتقاضاها الموف
رى  ات أخ ة وأي نفق اليف المعيش يم وتك وم التعل فر ورس ور الس وأج

  صرفت له أو بسببه أثناء البعثة العلمية.
اد ي اإليف تكمال   الجزئ الس
  الدكتوراهدرجة  ىعلل الحصو

 الدراسة مقاعد على هم ممن للمتميزين يتم اإليفاد الذي وهو :
 تعتمدها عالمية جامعات من درجة الدكتوراهعلى  للحصول
 .الجامعة

  

  تطبق هذه التعليمات على الموفد خالل مدة إيفاده وطيلة مدة التزامه.     ):3( المادة
  

  يهدف اإليفاد إلى:  ):4المادة (
يهم الشروط للحصول تلبي  أ. وافر ف ن تت اد م ة حاجة الجامعة من المؤهلين علمياً أو مهنياً وذلك بإيف

  على المؤهل العلمي.
ن   ب. د م ذل أقصى جه ى ب ز وعل ى التمي ة عل ي الجامع الوريوس والماجستير ف تحفيز خريجي البك

  أجل تحقيق إنجاز أفضل.

  
  31/08/2016) تاريخ 2016- 13/04/2015*قرار مجلس األمناء رقم (

  
ة ج.      رات علمي ابها خب دريس وإكس ة الت اء هيئ ن أعض ة م ات المختلف ام والتخصص ة األقس د حاج س

  وتدريسية حديثة من خالل اإليفاد إلى جامعات عالمية متنوعة ومرموقة.
  

  

ة التي التخصصات في اإليفاد لغرض الترشيح يكون  ):5المادة ( ا الجامع ربط تحتاجه ك ويُ ة ذل ةال بالحاج ة فعلي  الحالي
تقبلية ات، والمس ام والكلي ى لألقس ع أن عل ة كل تض ة دراسة كلي ة للسنوات الخمس الالحق حول  إكتواري

وي األعداد ا المن ن إيفاده ن كل م م م ام قس ن أقس ة. ويمك س الكلي ة لمجل ي الكلي ات ف ة  ذات الكلي الطبيع
ميم)  الخاصة ديها خاصة شروط وضع(مثل كلية العمارة والتص تم أن ىعل بموف ا ي ل إعالنه  .الترشيح قب

س من وتوصية القسم مجلس من على تنسيب بناءً  الجامعة رئيس من بقرار التخصصات حصر ويتم  مجل
  .الكلية

  

م يتم اإليفاد للحصول على المؤهل العلمي بقرار من المجلس بناًء على       أ.  ):6المادة (  س القس توصية و تنسيب مجل
  مجلس الكلية.

يفاد من أجل التدريب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية المعني أو المدير يتم اإل  ب.
  المعني وحسب مقتضى الحال.
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  :أتييشترط في المرشح للبعثة العلمية ما ي  ):7المادة (
  أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.  أ.

  الجامعة.ة من عتمدالملياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية أن تتوافر فيه شروط ال  ب.
  .التنبيه عقوبة باستثناء دراسته الجامعية أثناء تأديبية عقوبة بحقه صدرت قد يكون ال أن  ج.
ي   د. أثير اإليجابي ف ادة والت ى القي درة عل ه الق وافر في أن يتحلى بالخلق القويم والسلوك المهني، وأن تت

  الطلبة.
ى (  .ه الوريوس عل ة البك ة درج ة درجة الماجستير 30أن ال يزيد عمر المرشح من حمل اً ولحمل ) عام

  ) عاماً.33عن (
ل   و. ا، وأن ال يق رف به ة معت ن جامع ي م ه العلم ى مؤهل ال ً عل ته، وحاص ي دراس اً ف ون متفوق أن يك

 تقديره في البكالوريوس عن (جيد) وفي الماجستير عن (امتياز).
تق  ز. ة أن يس ن الخدم ييل م اد  ف راض اإليف ة ألغ هادة الجامع ة أو ش ة علمي ى درج ول عل والحص

 تخصصية.
  .إليها المعتمد لدى الجهة الموفد نجليزيةاإل اللغة شرط يجتاز أن  ح.

  

ادة (  ):8المادة ( اة الم ع مراع رة (7م ب و) فق ب ترتي حون حس ين المرش ات، يع ام والكلي ة األقس وء حاج ي ض )، وف
  اضلية محسوبة على أساس األوزان اآلتية:عالماتهم التف

  حسب المعايير اآلتية: حملة درجة الماجستيرتتم المفاضلة بين المرشحين من   .1 . أ
  %10    عالمة الثانوية العامة - 
  %35     عالمة البكالوريوس - 
  %25      عالمة الماجستير - 
 %20      المقابلة الشخصية - 
 %5        الخبرة - 
 %5      البحث العلمي - 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  %100        المجموع  
  

  المعايير اآلتية: حسب المفاضلة فتتم العمارة والتصميم كلية أما في  .2
  %10    ة الثانوية العامةعالم - 
  %30      عالمة البكالوريوس - 
  %20      عالمة الماجستير - 
 %20      المقابلة الشخصية - 
 %20      اإلنتاج الفني - 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  %100        المجموع  
  :المعايير اآلتية حسب ،فقط درجة البكالوريوس حملة من المرشحين بين المفاضلة تتم  .1  ب.

  %10    عالمة الثانوية العامة - 
  %60      عالمة البكالوريوس - 
 %20      المقابلة الشخصية - 
 %10                                    الخبرة - 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  %100        المجموع  
 

  المعايير اآلتية: حسب المفاضلة فتتم العمارة والتصميم كلية أما في  .2
  %10    عالمة الثانوية العامة - 
  %40      عالمة البكالوريوس - 
 %20      المقابلة الشخصية - 
 %20      اإلنتاج الفني - 
 %10        الخبرة - 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  %100        المجموع  
  

ً  إيفاداً  الماجستير درجة على للحصول اإليفاد يكون  ج.   الجامعة. في لذلك برنامج إذا توفر داخليا
اد يجوز  د. ى للحصول الخارجي اإليف ي عل دكتوراه درجت ى الماجستير وال وفر وإن حت امج ت  برن

  المنح الخارجية. توفر حال في وخاصة المعني التخصص الجامعة في في ماجستير
  

 :أتيي ما الدكتوراه على الحصول ستكمالال يوفد فيمن يشترط  ):9المادة (
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 . بالشرف جنحة مخلة أو بجناية عليه محكوم وغير الجنسية أردني يكون أن  أ.
ً  يكون أن  ب.   ة.جه الجامعتحتا تخصص في الدكتوراه ببرنامج ملتحقا

 .ج.     أن تكون الدراسة في جامعة معتمدة من قبل جامعة عمان األهلية                
ى الجامعة، في الدكتوراهدرجة  لنيل المطلوبة العلمية تالمؤهال على الً حاص يكون أن  د. ن ويعف  م

 .يعادله ما أو التوفل امتحان الخاص باجتياز الشرط
ً  ينوثالث خمسة على عمره يزيد ال أن  هـ.  .عاما
ً ال يكون أن .و  اإليفاد طالب بها الملتحق من الجامعة طبي بتقرير ذلك إثبات ويمكن صحياً، ئقا

 . الجامعة في الطبية المختصة الجهات من يعتمد
 . التخصص متصلة بموضوع كتوراهللد السابقة العلمية الدرجات تكون أن  .ز

 .الجامعة في ينالتعي شروط فيه تتوافر أن     .ح                
  

ى50يخصص (  ):10المادة ( لاأل %) عل ن ق ة الشواغر م اد المخصص ة لإليف الوريوس درجة لحمل ط البك ي فق  لخريج
ل الجامعة، لخريج فيعطى يفاد،لإلواحد  توفر شاغر حال وفي بينهم، فيما عليها يتنافسون الجامعة،  وفي ك

ة األقسام خريجي من فقطللثالثة األوائل  يجوز الاألحو ي التخرج لسنة األكاديمي ة ف افس الجامع ى  التن عل
  .الجامعي العام خريجي في قائمة ترتيبه تبين وثيقة لخال من ذلك ويثبت ،اإليفاد شواغر

  

ة الصحف في يفاداإل من حاجتها عن الجامعة تعلن  ):11المادة ( ع الجامع يإلا وموق رة لكترون ي واحدة م ام ف ى الع  عل
ديم خرىاأل الجامعات الجامعة أو خريجي من يفادإلا من ستفادةالا يرغب وعلى من قل،األ ب تق ً  الطل ا  وفق

  .لذلك للنموذج المعّد
  

وم  ):12المادة ( ة تق اإلعالن الجامع ن ب ا ع ة حاجته اد المتعلق اداً  باإليف ي إيف اً ف ة التخصصات جزئي اءً  المختلف ى بن  عل
 . األقسام مجالس من الكليات بتنسيب مجالس توصية

  

  .القسم ومجلس الكلية مجلس توصية  علىبناء الجامعة رئيس من بقرار الجزئي اإليفاد يتم  ):13( المادة
  

  .قساماأل مجالس تنسيبات على بناء الكليات مجالس توصيات عرضت     أ.      ):14المادة (
ً  لإليفاد ختياراال عليهم يقع من بترشيح قراراً  الجامعة رئيس صدري  ب.   .المفاضلة لنتائج وفقا
 من مشروط غير قبول على للحصول للمرشح واحدة سنة مدة يفادلإل الترشيح قرار حدّدي  ج.

  .الجامعة بها تعترف جامعة
 حسب يفاداإل إجراءات تُستكمل الجامعة، تعتمده قبول على يفادلإل المرشح حصول عدب  د.

 .صولاأل
  

ين جوزي  ):15المادة ( ادلإل المرشح تعي دريسبحث و مساعد يف ي( ت ةح ف ود ال ذلك حاجة وج د )ل ة وبع س  موافق مجل
  .المعنيين الكليةمجلس وتوصية  القسم مجلس تنسيب علىالعمداء بناء 

  

ً  إيفاداً  الموفد يلتزم  ):16المادة ( ن للدكتوراه قبول على الجامعة بالحصول في الماجستير لدراسة داخليا ة م رف جامع  تعت
د اللجنة عليها الجامعة وتوافق بها ا ليوف دة ،إليه ي م اها وف ى حصوله من عام أقص  الماجستير، شهادة عل

ر ه وإال فيعتب ي تعيين ة ف ادإلا لغرض الجامع ً  الخارجي يف ا ً  الغي ا ه. حكم ي وعلي ة هذه ف ه الحال  وكفيل
دتها النفقات التي جميع رد متضامنين ة تكب ً  للماجستير دراسته عن الجامع ا مضافا ن (100%) إليه دار م  مق

  .النفقات تلك
  

ك   ):17دة (الما ت ذل اد، يجب أن يثب ات اإليف في حال استنكاف أحد المرشحين عن حقه في التعيين مساعداً للتدريس لغاي
  االستنكاف خطياً، ويعتبر مستنكفاً كل من ال يلتحق بعمله بعد صدور قرار تعيينه.

  

  
  يجب أن يتضمن قرار اإليفاد ما يأتي:  ):18المادة (

  أن يكون مرتبطاً بتخصص الموفد.حقل التخصص المطلوب، على   أ.
  الجهة التي سيرسل إليها الموفد.  ب.
  مدة اإليفاد.  ج.
  المؤهل العلمي الذي يطلب من الموفد الحصول عليه.  د.
  أي شروط أخرى يقررها المجلس.  ه.

  

  تكون مدة اإليفاد كما يأتي:  أ.  ):19المادة (
ى درجة ثالث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة   .1 ول عل تير للحص الماجس

  الدكتوراه.
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ى   .2 ول عل الوريوس للحص ة البك املي درج ن ح دين م نة للموف نة فس دد س نوات تج ع س أرب
 درجتي الماجستير والدكتوراه.

وب   .3 ي المطل ل العلم ى المؤه ول عل ان الحص اد إذا ك ل اإليف س قب ا المجل ي يقرره دة الت الم
دد المنصوص عليه ن الم رات (يتطلب مدة أطول م ي الفق ا ف ) من 2) و(1ا أو المشار إليه

 هذه المادة.
د   ب. دة ال تزي ى م ادة إل ذه الم ن ه رة (أ) م ي الفق ا ف وص عليه اد المنص دة اإليف د م وز تمدي يج

  على السنة في الحاالت التي تقدم فيها الجهة التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد.
  

ي   ):20المادة ( ادة (مع مراعاة ما ورد ف رة (أ/19الم دة 3) فق اء الم د انته د بع تم إجراءات التمدي ات، ت ذه التعليم ن ه ) م
ات، ويصدر  ) من29المادة (القانونية للبعثة وفقاً لإلجراءات المشار إليها في البنود (أ، ب) من  ذه التعليم ه

  لمعنيين.قرار المجلس بالتمديد بناًء على تنسيب اللجنة وتوصية مجلس الكلية ومجلس القسم ا
  

ادة (  ):21المادة ( ي الم ا ف وص عليه روط المنص ن الش رط م أي ش ل ب د أن يخ وز للموف ات، 18ال يج ذه التعليم ن ه ) م
ن  ادة (وعند اإلخالل بأي من الشروط تطبق على الموفد أحكام الفقرة (أ) م ن31الم ات، إال  ) م ذه التعليم ه

  في الجامعة.أنه يجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهات المختصة 
  

ي   ):22المادة ( دة الت ال الم ة أمث دة تساوي ثالث ة لم ي الجامع يوقع الموفد تعهداً أمام كاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة ف
  قضاها في البعثة.

  

ا   ):23المادة ( ي حاالت خاصة يقرره ه إال ف دة التزام اء م ل انته ال يجوز إيفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية أخرى قب
  لمجلس، وفي هذه الحالة يجب أن ال تتجاوز مدة اإليفاد مجتمعة ست سنوات.ا

  

يجب أن يقوم الموفد أو كفيله أو كالهما برهن قطعة أرض أو أكثر أو عقار لدى الدوائر   أ.  ):24المادة (
ً من الدرجة األولى لمصلحة الجامعة، على أن يغطي الرهن مخصصات اإليفاد  المختصة رهنا

ً إليه %) من مقدار تلك المخصصات، وتزويد الجامعة بكتاب من مدير دائرة 50ا (مضافا
  األراضي التي يقع العقار فيها يتضمن القيمة التقديرية للعقار حسب سجالت الدائرة.

ً  كفيله ملكية عدم أو ملكيته عدماألراضي  دائرة من مصدقة بوثيقة الموفد أثبت إذا  ب.  أو أرضا
 والغرامات المبالغ جميع تشمل مطلقة كفالته تكون أن على بنكية الةكف تقديم عليه فإن عقاراً 
 بعد أو البعثة في وجوده أثناء منها بأي أو بالتزاماته لهالإخ بسبوفد الم على تترتب قد التي

  .نفسه وفدالم مع بالتضامن الكفالة تكون وأن متطلباتها، إكمال
د يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بتقدير مبلغ ال  ج. اً للموف رة (أ) ملزم اً للفق ديمها وفق رهن الواجب تق

  وكفيله.
  

  تشمل مخصصات اإليفاد ما يأتي:      ):25المادة (
  أجور سفر بالدرجة السياحية للموفد إلى الجهة الموفد إليها ذهاباً وإياباً ولمرة واحدة فقط.  أ.

  أخرى تتعلق بالدراسة. رسوم الدراسة في الجامعة أو المؤسسة الموفد إليها وأي رسوم  ب.
  رسوم التأشيرات إن وجدت.  ج.
  المخصصات الشهرية وتكون للموفدين للحصول على مؤهل علمي:  د.

  ) دوالر لدول الفئة األولى (أمريكا، أوروبا، استراليا، كندا).1400(  - 
  ) دوالر لباقي الدول.1000(  - 

  

  ) كلما اقتضت الحاجة لذلك.25(في المخصصات الواردة في المادة  النظريعاد   ):26المادة (
  

ات، 25أي جهة غير الجامعة مخصصات اإليفاد المنصوص عليها في المادة ( تحملتإذا   ):27المادة ( ذه التعليم ن ه ) م
ة  ن الجامع ررة م فإنها تعتبر مدفوعة من الجامعة وإذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المق

  تتحمل الجامعة الفرق بينهما.
  

ان العمل مرتبطاً بموضوعها   أ.  ):28المادة ( ه إال إذا ك دة بعثت ال يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل أجر خالل م
ان العمل  رئيس إذا ك ن ال وال يؤثر على سير دراسته شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة م

  داخل الجامعة أو المؤسسة التي أرسل إليها أو خارجها.
  الذي يتزوج خالل مدة بعثته معاملة الموفد األعزب.يعامل الموفد   ب.

  

ولى  ):29المادة ( زم  يت أول ويل ه أوال ًب ؤون بعثت د وش ة الموف ة دراس ين متابع ة المعني د الكلي م وعمي يس القس ن رئ ل م ك
  الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً لآلتي:
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نوياً   أ. اد س د اإليف ات تجدي د لغاي وذج تجدي ال "نم اد بإرس ة واالعتم ؤون األكاديمي م الش وم قس يق
ة  ة الجامع د رئاس ه تزوي البعثة"، إلى الموفد، وقبل فترة انتهاء بعثته السنوية بشهرين والطلب من
النموذج كشف  ق ب ى أن يرف بتقرير من األستاذ المشرف على دراسته يبين وضعه الدراسي، عل

  إن وجد.العالمات لتلك السنة الدراسية 
راض   ب. دين ألغ ة الموف يم دراس وذج تقي ا نم افاً إليه د (أ) مض ي البن ا ف ار إليه ل األوراق المش ترس

  تجديد اإليفاد إلى عميد الكلية المعني لبيان الرأي في سير دراسة الموفد.
ى توصية مج  ج. اءً عل س بن ن المجل رار م س يتم تجديد اإليفاد سنوياً ضمن المدة القانونية للبعثة بق ل

  الكلية وتنسيب مجلس القسم المعنيين.
  
  

  تنهى البعثة ألي موفد بقرار من المجلس باألسلوب نفسه الذي أوفد به في أي من الحاالت اآلتية:  ):30المادة (
  إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.  أ.

  اسة.إذا صدر قرار من الجهة التي أوفد إليها بفصله من الدر  ب.
  إذا ثبت قيامه بنشاط يضر بمصلحة المملكة األردنية الهاشمية.  ج.
ه دراسته   د. وب يحول دون متابعت ى تقصير أو رس نوية عل ية الفصلية أو الس إذا دلت نتائجه الدراس

  لدى الجهة التي أوفد إليها.
  ) من هذه التعليمات.28إذا خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (  ه.
ادة (إذا تجاوز   و. ام الم اً ألحك ه وفق ررة لبعثت اد المق دة اإليف ول 19م ات دون الحص ذه التعليم ) من ه

  على المؤهل العلمي الذي أوفد للحصول عليه.
  إذا أخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها كل من قرار و/أو عقد إيفاده.  ز.

  

ً إليها (يلتزم الموفد وكفيله بالتضامن والتكافل برد جميع نف  أ.  ):31المادة ( %) من مقدار 100قات اإليفاد مضافا
تلك النفقات بما في ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة إلى 

  إخطار أو إنذار في أي من الحاالت اآلتية:
 ) من هذه التعليمات.30إذا أنهيت بعثة الموفد ألي سبب من األسباب المبينة في المادة (   . 1
ل ا   . 2 ن إذا أكم اً م تين يوم الل س ة خ ي الجامع ل ف ه للعم دم نفس م يق اد ول ات اإليف د متطلب لموف

اًء  س بن ه المجل دم عذراً يقبل م يق ا ل ه م د للحصول علي تاريخ منحه المؤهل العلمي الذي أوف
 على تنسيب اللجنة.

دريس أو    . 3 ة الت و هيئ ل عض اء عم ة بإنه ي الجامع تص ف ع المخ ن المرج رار م در ق إذا ص
ف الع ول الموظ وظفين المعم ام الم ية ونظ ة التدريس ام الهيئ ام نظ اً ألحك اد وفق ن اإليف د م ائ

 بهما في الجامعة يحسم من مبلغ المطالبة مبلغ يوازي مدة خدمته في الجامعة إيفاء لإليفاد.
ة    . 4 دة الخدم ل م ل أن يكم اد قب ن اإليف د م ف العائ دريس أو الموظ ة الت و هيئ تقال عض إذا اس

م  القانونية المطلوبة ل المرجع المختص، يحس ن قب تقالته م ت اس اده وقبل د إيف ذاً لعق منه تنفي
 من مبلغ المطالبة مبلغ يوازي مدة خدمته في الجامعة إيفاء لإليفاد.

ة   ب. ل مطالب ة تأجي ى تنسيب اللجن اء عل رئيس بن ادة، لل ذه الم ن ه على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) م
ي 30اً ألحكام الفقرة (و) من المادة (الموفد الذي يتقرر إنهاء بعثته سند دة الت ات للم ) من هذه التعليم

ه صرف قرض  ى طلب اء عل يراها مناسبة والسماح له بإكمال دراسته على نفقته الخاصة ويجوز بن
ة  ي حال ذ ف ي تؤخ مانات الت ى الض ول عل ريطة الحص دة ش نة واح ات س ى مخصص د عل ه ال يزي ل

دأ تسديد القرض ب ى أن يب ة بأقساط شهرية اإليفاد عل ي الجامع ل ف ن مباشرة العم د ستة أشهر م ع
  متساوية خالل مدة ال تتجاوز خمسة أمثال المدة التي يغطيها القرض.

  تعتبر قيود الجامعة المتعلقة بمخصصات اإليفاد المصروفة قرينة قانونية على صحة المطالبة.  ج.
ة ب  د. ادة والمتعلق ذه الم ن ه رة (أ) م ام الفق ري أحك ى ال تس اد عل ات اإليف ى نفق افة عل الغ المض المب

ام  يهم األحك ا تسري عل ات، وإنم ذه التعليم ام ه ل سريان أحك أ قب اً نش ؤدون التزام الموفدين الذين ي
  المتعلقة بالنفقات اإلضافية بتاريخ إيفادهم.

  

ع مخصص  ):32المادة ( ن دف ه م اؤه وكفيل اد وإعف روط اإليف ل بش د المخ ة الموف اء بعث س إنه ة للمجل اد والغرام ات اإليف
ت  ود ألسباب صحية حال ذه الشروط يع د به أن سبب إخالل الموف ت ب ي إذا ثب ي أو جزئ المقررة بشكل كل
ارير  ى تق تنداً إل اء مس دون متابعة الموفد دراسته أو أداء الخدمة المقررة بعد اإليفاد شريطة أن يكون اإلعف

  الجامعة.طبية رسمية من اللجنة الطبية العليا المعتمدة من 
  

  تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها لمصلحتها.  ):33المادة (
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اد   ):34المادة ( ا لإليف ال يجوز للموفد تغيير مكان دراسته أو تخصصه إال بعد الحصول على الموافقات التي حصل عليه
ي حصلت عليه6وفقاً للمادة ( د الضمانات الت ر ) من هذه التعليمات وفي هذه الحالة تع ل التغيي ة قب ا الجامع

  سارية بحق الموفد وكفيله.
  

 على الموفد بعد عودته أن يتقدم بطلب خطي لمباشرة العمل لعميد الكلية المختص.  أ.  ):35المادة (
يقوم عميد الكلية بإحالة الطلب إلى القسم المعني ليمر في إجراءات التعيين حسب التعليمات   ب.

 النافذة.
في حل من أي التزام إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خالل ستة أشهر من يعد الموفد وكفيله   ج.

 تاريخ تقديم نفسه للعمل في الجامعة.
  

ة أو   ):36المادة ( ى الدرج ول عل ات الحص ع متطلب ه جمي د إنهائ اد بع ن اإليف د م د العائ االلتزام للموف تحسب مدة الوفاء ب
راز الشهادة التي أوفدته الجامعة للحصول عليها، وذ ة وإب ي الجامع اريخ مباشرته العمل ف ن ت لك اعتباراً م

  ما يثبت حصوله على هذا المؤهل.
  

س   ):37المادة ( ى المجل ة إل ات العلمي ة بالبعث في غير الحاالت المنصوص عليها في هذه التعليمات، تحال األمور المتعلق
  التخاذ القرار المناسب بشأنها.

  

  الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات. يبت رئيس الجامعة في  ):38المادة (
  

  رئيس الجامعة والجهات التنفيذية المعنية فيها مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.  ):39المادة (
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   ألعضاء الهيئة التدريسية النقل والرتقيةالتعيني و تعليامت 

 يسية ) من نظام الهيئة التدر56صادرة باالستناد إىل املادة (
  2018) لسنة 18( يف جامعة عامن األهلية رقم

  
  

  
  
  

مى  ):1( المادة ات  تس ذه التعليم اته ان  "تعليم ة عم ي جامع ية ف ة التدريس اء الهيئ ة ألعض ل والترقي ين والنق التعي
ة ام  *"األهلي ة ،2018لع ب والمعدل م ( بموج اء رق س األمن رار مجل اريخ2019 -  01/03/2018ق  ) ت

  .إقرارهابها من تاريخ  ، ويُعمل04/12/2018
  

دل   ):2(المادة  م ت ا ل اه م ا أدن اني المخصصة له ات المع ذه التعليم ي ه يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت ف
  القرينة على غير ذلك.

 جامعة عمان األهلية. : الجامعة
 مجلس عمداء الجامعة.: المجلس
  رئيس الجامعة.:  الرئيس
 .عميد الكلية : العميد
  والترقية. التعيينلجنة :  اللجنة

ً  :  المجلة المعتمدة ا دة وفق ة معتم ة ودوري ة ومتخصص ة محكم ة علمي اد  مجل ب اعتم وذج "طل لنم
 مجلة علمية".

  دار النشر المصنفة كدار نشر عالمية حسب تصنيف :  دار النشر العالمية
Global Ranking of the Publishing Industry)(  

 :اآلتيةمجلة معتمدة مدرجة في أي من قواعد البيانات العالمية  :  فئة األولىمجلة ال
A. Science 
B. Nature 
C. Clarivate Analytics Web of Science : 

- Arts and Humanities Citation Index (AHCI) 
- Science Citation Index (SCI) 
- Social Sciences Citation Index (SSCI) 
- Science Citation Index Expanded (SCIE) 

D. Scopus (Q1 and Q2) (Clarivate  غير مدرجة بقواعد بياناتالو(  
ة  يعتمد نيف المجل ي تص د ف تاريخ إرسال البحث للنشر هو التاريخ المعتم

   (Q).يث درجةح من
  
  
  
 

04/12/2018) تاريخ 2019- 01/03/2018قرار مجلس األمناء رقم (*
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 :اآلتيةمدرجة في أي من قواعد البيانات العالمية  معتمدة مجلة:  مجلة الفئة الثانية

A. Clarivate Analytics’ Web of Science:  
- The Emerging Sources Citation Index (ESCI) 

B. Scopus  (Q3 and Q4)  
تاريخ إرسال البحث للنشر هو التاريخ المعتمد في تصنيف المجلة  يعتمد

  (Q). من حيث درجة
C. ن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ــــــالمجالت التي تصدر ع
ومدعومة من صندوق دعم البحث العلمي في المملكة األردنية الهاشمية 

الجامعات األردنية بحيث ال يقل عمرها عن ثالث  وموطنه في إحدى
.سنوات

ي العالمية المحكمة والمعتمدة للتخصص والت أوالعربية  أوالمجلة المحلية :  مجلة الفئة الثالثة
تصدر عن دار نشر أو جمعية علمية أو جامعة أو مركز بحث، وبصورة 
دورية، ولها هيئة تحرير متخصصة، ومضى على صدورها ثالث سنوات 
على األقل، ومعتمدة من لجنة اعتماد المجالت في عمادة البحث العلمي في 

 .الجامعة
 :اآلتيةمدرج ومعتمد في أي من قواعد البيانات  مؤتمر :  المؤتمر المصنف

1. Clarivate Analytics: Web of Science Conference 
Proceedings Citation Index. 

2. Excellence in Research for Australia journal list (ERA 
2010 or more recent). 

3. Scopus 
ر  ؤتمر غي الم

  المصنف
ل المشاركون : ة ويمث ة عالمي ة علمي  مؤتمر معتمد يكون له لجنة تحضيرية ولجن

ي  ورة ف ة ومنش وث محكم ون البح ة، وتك ة مختلف اطق جغرافي ؤتمر من ي الم ف
  كتاب خاص بوقائع المؤتمر أو في عدد خاص من مجلة معتمدة.

 
رئيس  المجلسيشكل        ):3( المادة واب ال من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية ن

ة  وعميد واحد على األقل ممن ؤون أعضاء هيئ ة بش ة الصالحيات المتعلق ولى ممارس ة أستاذ، تت م برتب ه
  التدريس وفقاً ألحكام هذه التعليمات.

 
ة الواحدة،  عضو يتم تعيين  ): 4( المادة ى ضمن الرتب ة أعل الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته، ونقله من فئة إلى فئ

س وقبول استقالته، وإنهاء خدماته بقرار من المج ة، وتنسيب كل من مجل ن اللجن ى توصية م اء عل لس بن
  القسم ومجلس الكلية.

 

  التعيين
  

  

  

  :اآلتيةفيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة  يشترط  ):5( المادة
أن يكون قد حصل على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في  . أ

على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، الجامعة، 
  والدرجة الجامعية األولى.

ة  . ب ادة بالدراس ذه الم ن ه د (أ) م ي البن ا ف ار إليه ة المش ة العلمي ى الدرج ل عل د حص ون ق أن يك
 المنتظمة، وذلك من جامعة معترف بها.

  ناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.أن يكون الئقاً من الناحية الصحية ب . ج
  أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف واآلداب العامة. . د
  أال يكون قد انتهت خدمته من الجامعة حكما. . ه
  أال يكون قد أنهيت خدمته في الجامعة أو مكان عمله السابق بسبب عقوبة تأديبية أو قضائية. . و
 لتزماً بالعمل لدى أي جهة أخرى.أال يكون م . ز

  

ام   ):6( المادة ى القي ه عل ين وقدرت ة المرشح للتعي ق من مالئم للمجلس أن يضع شروطاً أخرى يراها ضرورية للتحق
 التدريسية.بالواجبات 
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ر عند     ):7المادة ( ى الق ويت عل ي التص ار أعضاء النظر في الطلب المقدم للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية يشترك ف
  منها.الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب التعيين فيها أو الرتبة األعلى 

 

دة ال  يرفع      ): 8المادة ( الل م د خ ى العمي ين إل ي التعي م ف ن  تتجاوزرئيس القسم األكاديمي رأي مجلس القس أسبوعين م
ل دة المحددة أم رتاريخ إحالة الطلب إليه، وللعميد إذا لم يتس م الخطي خالل الم ر عدي القس رد أن يعتب م ال

ة موا دة بمثاب ذه الم الل ه ةخ دوره و فق ع ب ذي يرف ة، ال س الكلي ى مجل رة عل وع مباش رض الموض أن يع
 توصيته إلى اللجنة. 

  

  

الهيئة التدريسية الموافقة على تأجيل مباشرة عضو وبناًء على تنسيب مجلس الكلية يحق للرئيس     أ.      ):9المادة (
ً  يتجاوزلعمله بما ال    واحداً. فصالً دراسيا

إذا لم يباشر المعين عمله خالل مدة أقصاها أسبوعان من التاريخ المحدد لمباشرته، يعتبر مستنكفاً   . ب
 كما يعتبر قرار تعيينه ملغى حكماً إال إذا تقدم بعذر يقبله الرئيس. عن العمل،

 

ة، أن 5المادة ( مراعاة أحكام مع  ):10المادة ( ي الجامع ة مدرس ف ين برتب يمن يع ات يشترط ف ذه التعليم ن ه ون ) م يك
  ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. أوعلى درجة الماجستير  حاصالً 

 

اة  مع     ):11( المادة ادة (أمراع ام الم تاذ م5حك ة أس ين برتب يمن يع ات يشترط ف ذه التعليم ة، أن ) من ه ي الجامع ساعد ف
ة أ أوأو ما يعادلها من جامعة معترف بها،  يكون قد حصل على درجة الدكتوراه ه شهادة مهني ون لدي ن تك

ول،  ارية المفع ة  أوس ن مؤسس دكتوراه م ة ال ادل درج ص تع ي التخص ة ف هادة فني ة أش ة أو مهني كاديمي
  تعترف بها الجامعة.

 
ادة ام  مع     ):12( الم اة أحك ا 5(ادة الممراع ة م ي الجامع ة أستاذ مشارك ف ين برتب يمن يع ات يشترط ف ذه التعليم ن ه ) م

  يأتي: 
  ) من هذه التعليمات.11أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( . أ

ة أ . ب ي جامع ن  أون يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة ال تقل عن خمس سنوات ف د علمي م معه
ً إنشر  ، أوف بهمامستوى جامعي معتر ً  نتاجا ً  أو علميا ً  أو مهنيا ا ً  فني ا ام إأدى  قيم ة ق دم المعرف ى تق ل

ادة ( ي الم ى 11به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه ف ات عل ذه التعليم ن ه ن أ) م
 لى رتبة أستاذ مشارك.إتتوفر في هذا اإلنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية 

  

  ) من هذه التعليمات يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يأتي: 5مراعاة أحكام المادة ( مع     ):13( ادةالم
 ) من هذه التعليمات.11أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( . أ

ي أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشا . ب ة رك مدة ال تقل عن خمس سنوات ف ي أوجامع د علمي  ف معه
 من مستوى جامعي معترف بهما.

تاذ مشارك أ . ج ا أدى إن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أس ا قيم ى إنتاجا علمي ة عل دم المعرف ى تق ن أل
 لى رتبة أستاذ.إنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية تتوفر في هذا اإل

  

ادتين (كحأمراعاة  مع     ):14( المادة واً 13و 12ام الم خص عض ين أي ش د تعي وز عن ات يج ذه التعليم ن ه ة  ) م ي الهيئ ف
ة أالتدريسية في الجامعة  ا الجامع رف به رى تعت ة أخ ي أي جامع ي شغلها ف ة الت ه الرتب ي تعيين د ف ن تعتم

ه و د راتب ي تحدي ة ف ك الرتب د تل ة، وأوتعتم ذه الرتب ي ه ه ف رى أقدميت وق أخ اي حق ذه أ تناولته ام ه حك
 التعليمات.

  

  نتقالاال
م      .أ     ):15( المادة ى آخرإيجوز انتقال عضو الهيئة التدريسية من قس ين القسمين ل ين المشترك ب ة  أو التعي داخل الكلي

ة س الكلي ، بقرار من المجلس وتوصية من اللجنة بناًء على تنسيب مجلسي القسمين وتوصية مجل
  ) ساعات في القسم الجديد.3عن ( على أن ال يقل عبؤه التدريسي في حالة التعيين المشترك

ن إيجوز انتقال عضو الهيئة التدريسية من كلية  . ت رار م لى أخرى داخل الجامعة عند الحاجة لذلك بق
  .المجلس وتوصية من اللجنة بناًء على تنسيب مجلسي القسمين وتوصية مجلسي الكليتين المعنيين

  ة التدريسية عند االنتقال.مراعاة تغطية المجال المعرفي للتخصص لعضو الهيئ   ج. 
ؤونه      د. ت ش مين وتثب ال القس ي ك ويت ف تركاً التص اً مش ين تعيين ية المع ة التدريس و الهيئ ق لعض يح

  األكاديمية في قسمه األصلي.
  

  

  النقل
ق     أ.     ):16( المادة دة أن يحق ة الواح من الرتب ة (أ) ض ى الفئ ة (ب) إل ن الفئ دريس م ة الت و هيئ ل عض ترط لنق يش

  :اآلتيةاألمور 
   .سنوات خمس عن تقل ال الرتبة في أقدمية الفئة (ب) في لديه أن يتوافر . 1
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ً أثناء خدمته نشر فعالً  قد أن يكون . 2 ً علميا ) 3يعادل ( الجامعة وباسمها الفعلية في إنتاجا
  .األقل على نقطتين يعادل فيما الباحث االول يكون وأن األقل، على نقاط ثالث

نقاط  ) ثالث3من فقرات تقارير التقييم السنوي ألدائه عن ( فقرة أي في تقديره يقل أال . 3
 خر عامين.آخالل 

ى من الفئة (ب) النقل طلب يقدم  ب. ة (أ) ضمن إل ة الفئ يس نفسها الرتب ى رئ م إل ززاً  القس  بنسخة مع
م ويرفع رئيس فيه، الرأي إلبداء القسم مجلس على علمي، لعرضه إنتاج كل من أصلية  رأي القس

داء الكلية، على مجلس لعرضه العميد إلى القسم لسمج رأي إلب ه، ال ع في ب ويرف د الطل ى العمي  إل
  .النقل إجراءات الستكمال الرئيس

اج على ينطبق  ج. ي اإلنت دم العلم ات المق ل لغاي ي الشروط نفسها النق ق الت ى تنطب اج عل دم اإلنت  المق
  .العلمي اإلنتاج تقييم في المتبعة اإلجراءات الترقية باستثناء لغايات

  .المجلس قرار صدور تاريخ من الواحدة نافذاً  الرتبة ضمن فئة إلى فئة من النقل قرار يكون  د.

  .فئة إلى فئة من النقل ألغراض هيئة التدريس لعضو تمنح التي راتب دون اإلجازة ال تحسب  ه.
يتقدم للنقل شريطة أن  النقل فيحق لعضو هيئة التدريس على الموافقة عدم المجلس قرر في حال  و.

 أن تكون األبحاث الجديدة المقدمة بعد تاريخ قرار المجلس.
 

  الترقية 
  

  شترط لترقية عضو هيئة التدريس من رتبة إلى رتبة أعلى ما يأتي:ي   ):17( المادة
توفرت لديه في الرتبة التي سيتم ترقيته منها أقدمية ال تقل عن خمس سنوات منها يكون قد  أن  . أ

 دمة فعلية في الجامعة. ن خيسنت
يجوز في هذه الحالة اختصار المدة قدم عضو هيئة التدريس ضعف النقاط المطلوبة للترقية  إذا  . ب

 .إذا حقق باقي الشروط األخرى للترقية ألربع سنوات
إذا احتسبت لعضو هيئة التدريس خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة   . ج

ً  أون ينشر أهذه الحالة يشترط لترقيته في  أثناء خدمته في الجامعة وباسمها  يقبل له للنشر بحوثا
 لى رتبة أعلى.إقل المطلوبة للترقية تعادل نصف عدد النقاط على األ

     ه.ن يكون ناجحاً في تدريسأ  . د
  ن يكون ناجحاً في عالقاته مع العاملين في الجامعة.أ  . ه
 المجتمع وتقديم االستشارات في مجال تخصصه. ن يكون فاعالً في العمل التطوعي وخدمةأ  . و
أن يكون قد نشر (أو قُِبَل له للنشر) وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً أصيالً   . ز

 في مجال تخصصه.
) على األقل من مجموع النقاط الحاصل عليها اإلنتاج العلمي للمقدّم %60أن يكون ما نسبته (  . ح

 الباحث المتقدم. للترقية ضمن تخصص
ً   . ط إنتاجاً علمياً يعادل نصف اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية على األقل مقيماً  أن يكون قد نشر فعليا

 بالنقاط.
 لم يصدر بحقه عقوبة تأديبية أعلى من التنبيه في السنتين األخيرتين.  . ي

  

ادة ( ية ثالث        .أ    ):18الم ة التدريس و الهيئ ة عض ب ترقي من طل ييتض اج العلم ات: اإلنت ه  ؛ة مكون ص ل ويخص
ا يويتم تقي%70 ادة مه وفق دريس من )30(للم ات، الت ذه التعليم ه  ؛ه ة  ،%20ويخصص ل وخدم

ه  ص ل ع ويخص ة والمجتم تم تقي %10الجامع ة ي ن العالم ً يم ا ا وفق د  مهم د والمعتم وذج المع للنم
 دم.من خالل رئيس قسم وعميد كلية المتقأ لغايات الترقية والذي يعب

كحد أدنى في كل مكون من  %60شترط لترقية عضو الهيئة التدريسية الحصول على عالمة يب.     
  المكونات الثالثة المذكورة أعاله.

  

ن  يجوز    ): 19( المادة هر م ة أش ل ثماني لألستاذ المساعد أو األستاذ المشارك أن يتقدّم بطلب الترقية إلى الرتبة األعلى قب
ة لشغل استكمال المدة ال رى المطلوب قانونية المطلوبة للرتبة األعلى إذا توافرت فيه الشروط القانونية األخ

  الرتبة.
  

ر       أ.    ):20المادة ( ول للنش ور أو المقب ي المنش اج العلم د اإلنت وز أن يزي تثناءال يج ين باس ن بحث دة ع ة واح ي مجل  ف
  األبحاث المنشورة في مجالت الفئة األولى.

  دون حاجة إلى تقييمه تقييماً أولياً: اآلتيز أن يقبل اإلنتاج العلمي يجو     .ب
 البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجالت معتمدة. . 1
  البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المصنفة. . 2
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ائع  . 3 دة أو وق الت معتم ي مج ورة ف ة المنش ائل الجامعي ن الرس ة م وث المستخلص البح
 مؤتمرات مصنفة.

  الختراع المسجلة عالمياً أو محلياً.براءات ا . 4
 الفصل في كتاب الصادر عن دار نشر عالمية. . 5
  التقرير المنشور عن حالة طبية أو حكم قضائي.  . 6
  المراجعة العلمية أو الملحوظة العلمية المنشورة في مجلة معتمدة. . 7
  المشاريع البحثية الممولة من خارج الجامعة. . 8

ن ها تقييماً أولياً من خالل عمادة البحث بعد تقييم اآلتيةتُقبل األعمال   ج. د التنسيب م ك بع العلمي وذل
  من لجان البحث العلمي في القسم والكلية وفقا للتعليمات والنماذج الخاصة بكل منها:قبل 

 الكتاب المؤلف، أو المترجم، أو المحقق الصادر عن دار نشر عالمية أو غير عالمية. . 1
 العمل الفني أو المعماري.   . 2
  وث المنشورة في وقائع المؤتمرات غير المصنفة.البح . 3

  اآلتي:يكون الحد األعلى لإلنتاج العلمي المقبول ألغراض الترقية على النحو      د.
  

الحد األعلى لإلنتاج   اإلنتاج العلمي
  العلمي المقبول للترقية

ر  ة أو غي ر عالمي ن دار نش ادرة ع ة الص ة أو المحقق ة أو المترجم ب المؤلف الكت
  .ميةعال

  واحد

  واحد  الفصل في كتاب الصادر عن دار نشر عالمية.
  اثنان  .البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المصنفة

  واحد  المصنفة غير البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات
  اثنان  .البحوث المستخلصة من الرسائل الجامعية

  اثنان .المقرر اإللكتروني
ة أو  ة طبي ن حال ر ع ة أو التقري ة العلمي ائي أو المراجع م قض ى حك ق عل التعلي

  .الملحوظة العلمية والمنشورة في مجالت الفئة األولى أو الثانية
  اثنان

  اثنان  .المشاريع الممولة من خارج الجامعة
  اثنان  .العمل الفني أو المعماري

عامل اإلنتاج العلمي المقبول للنشر معاملة ) من التعليمات، ي20مع مراعاة ما ورد في المادة (     أ.   ):21المادة ( 
  :اآلتيالنحو  المنشور لغرض حساب األوزان ممثلة بنقاط على

  

 عدد النقاط اإلنتاج العلمي
  البحث المنشور في مجلة من الفئة األولى.-
ألف دينار خالل  150 ال تقل عن ةقيمبمشاريع بحثية ممولة من خارج الجامعة  -

ين لكل عمل الباحث في الجامعة ب اط ونقطت حيث يعطى للباحث الرئيس ثالث نق
 باحث مشارك في المشروع.

)3( 

  البحث المنشور في مجلة من الفئة الثانية.-
ل  - د  100مشاريع بحثية ممولة من خارج الجامعة بقيمة ال تق ار وال تزي ف دين أل

ن  ث  150ع ى للباح ث يعط ة بحي ي الجامع ث ف ل الباح الل عم ار خ ف دين أل
  ين ونقطة واحدة لكل باحث مشارك في المشروع.الرئيس نقطت

)2(  

  البحث المنشور في مجلة من الفئة الثالثة.-
ل عن - ة ال تق ة بقيم ارج الجامع ن خ ة م ة ممول ار وال   30مشاريع بحثي ف دين أل

ث يعطى للباحث  100تزيد عن  ة بحي ألف دينار خالل عمل الباحث في الجامع
 ك في المشروع.الرئيس نقطة ونصف نقطة لكل باحث مشار

)1( 

 )1(البحث المنشور في وقائع مؤتمر مصنف.-
  )0.5(  البحث المنشور في وقائع مؤتمر غير مصنف.-
ة - ي مجل ور ف دم والمنش البحث المستخلص من رسالة جامعية أشرف عليها المتق

.معتمدة من الفئة األولى
(2.5) 

دم وال- ة البحث المستخلص من رسالة جامعية أشرف عليها المتق ي مجل ور ف منش
  معتمدة من الفئة الثانية.

(1.5)  

ة - ي مجل ور ف دم والمنش البحث المستخلص من رسالة جامعية أشرف عليها المتق
 معتمدة من الفئة الثالثة.

(1) 

  )2(  الكتاب الصادر عن دار نشر عالمية (تأليف، ترجمة، تحقيق).-
 )1( قيق).الكتاب الصادر عن دار نشر غير عالمية (تأليف، ترجمة، تح-
 (1)  الفصل في كتاب الصادر عن دار نشر عالمية-
  )3(  براءة االختراع المسجلة عالمياً.-
 )2( براءة االختراع المسجلة محلياً.-
 )2( العمل الفني أو المعماري المتميز واإلبداعي.-
 )1( العمل الفني أو المعماري.-
ة ع- ائي) أو (ملحوظ م قض ة) أو (حك ة طبي ن (حال ر ع ة التقري ة) أو (مراجع  )1(لمي
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علمية) منشورة في مجلة من الفئة األولى أو الثانية.
ة - ة) أو (مراجع ة علمي ائي) أو (ملحوظ م قض ة) أو (حك ة طبي ن (حال ر ع التقري

  مصنف. أو في وقائع مؤتمر علمية) منشورة في مجلة من الفئة الثالثة
)0.5(  

 )1( إعداد وتنفيذ مقّرر إلكتروني.-

 
د ال    ب. و البايع ب ه ثطال ى أن  ولاأل ح ة، عل الته الجامعي ن رس تخلص م ور والمس ث المنش ي البح ف

الة الطال ى رس اركاً عل رفاً مش رفاً أو مش ة مش دم للترقي ون المتق ان يك ث ث مه كباح ر اس ب، ويظه
   مشارك على البحث المنشور.

ترط    ج. ن ( يُش ه ع ل عدد كلمات اب أال يق ي الكت ة، 50000ف ف كلم ين أل الل ) خمس ن خ ه م تم تقييم وي
ة راض الترقي اب ألغ د الكت اص، ويُعتم وذج خ ن  (إذا نم ل ع ين ال تق ديرات المقيّم دل تق ان مع ك

75%(. 

د إيرسل الكتاب  (30%)عن بين تقديرات المقيمين يزيد  تفاوتفي حال وجود     هـ. ث ويعتم يم ثال لى مق
  .تقدير المقيمين األقرب معا الحتساب المعدل

اء يُحتس     و. ة البلق ي مجل للبحوث والدراسات ب في الترقية الواحدة بحث واحد من البحوث المنشورة ف
  الصادرة عن عمادة البحث العلمي في الجامعة وبواقع نقطتين. 

  

ً  لترقية  يشترط   ):22المادة ( ا دم إنتاج يحصل  عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك أن يق
  :اآلتية) ثماني نقاط على األقل وأن يحقق الشروط 8فيه على (يحصل 

 ن ال يقل اإلنتاج العلمي عن أربعة بحوث منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت معتمدة. أ :أوالً 

 ً يجب أن يتضمن ذلك اإلنتاج العلمي كحد أدنى بحوثا منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت معتمدة  :ثانيا
ً منفرداً، أو بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في مجالت من  مقدرة بنقطتين يكون المتقدم فيهما باحثا

ً أو الثانية الفئة األولى    .في واحد منهما على األقل أوالً  يكون المتقدم باحثا

 ً ً ثالثا ً  : أن يكون باحثا ً  رئيسا   بالنقاط. في نصف اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية على األقل محسوبا

 ً ً أ: رابعا   .ن يكون نصف اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية محسوبا بالنقاط قد نشر فعليا

 ً ً أ :خامسا للنشر في  أو مقبوالً  قل منشوراً على األ واحداً  ن يتضمن االنتاج العلمي المقدم للترقية بحثا
  من الفئة األولى أو الثانية.مجالت 

 

ن يشترط   ):23( المادة ة التدريسية م ً  لترقية عضو الهيئ ا دم إنتاج ة أستاذ أن يق ى رتب تاذ مشارك إل ة أس ه يحصل  رتب في
  اآلتي:) اثنتي عشرة نقطة على األقل وأن يحقق الشروط 12(على 

  يقل اإلنتاج العلمي عن ستة بحوث منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت معتمدة.  أال:    أوالً 

ً ـــــثاني منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت  بحوثاً يجب أن يتضمن ذلك اإلنتاج العلمي كحد أدنى  :ا
نقاط يكون المتقدم فيهما باحثاً منفرداً، أو ثالثة بحوث منشورة أو مقبولة للنشر في  بثالثمقدرة  معتمدة

ً  أو الثانية األولىمجالت من الفئة    .في اثنين منهما على األقل أوالً  يكون المتقدم باحثا

ً ـــــــثالث ً أ :ا ً رئي ن يكون باحثا ً  سا   بالنقاط. في نصف اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية على األقل محسوبا

ً ــــــرابع ً أ: ا   .ن يكون نصف اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية محسوبا بالنقاط قد نشر فعليا

 ً قل منشورين أو مقبولين للنشر في ضمن االنتاج العلمي المقدم للترقية بحثين على األن يتأ :خامسا
  الفئة األولى أو الثانية.مجالت من 

  

  نصف نقطة عن (0.5)وهو يشغل الرتبة  المكلف بعمل إداري في الجامعةلعضو الهيئة التدريسية  يحسب  ):24( المادة  
  نقطة واحدة في الرتبة األكاديمية الواحدة. (2)سنة وبحد أقصى كل 

  

ه أو  ):25( المادة ي سبق وأن  ال يجوز للمتقدّم للترقية أن يدرج ضمن بحوث ال الت ن البحوث أو األعم اً م ة أي ه الفني أعمال
  ُحِسبت له في ترقية سابقة، أو بحوث حصل بموجبها على درجة علمية أو رتبة أكاديمية.

  

والً   ):26( المادة   ه مقب ه أو انتداب ه أو إعارت الل إجازت ية خ ة التدريس و الهيئ ه عض ام ب ذي ق ي ال اج العلم ر اإلنت يعتب
  هلية.ن يذكر فيه اسم جامعة عمان األأى عل رقيةألغراض الت

  

يُقدّم طلب الترقية إلى رئيس القسم المختص متضمناً ست نسخ من اإلنتاج العلمي والسيرة الذاتية    أ.  ):27( المادة 
لعرضه على مجلس القسم، واتخاذ التوصية المناسبة، ويرفع رئيس القسم تنسيب مجلس القسم 

ل ثالثة أسابيع على األكثر، ويتولى العميد عرض الطلب على مجلس الكلية إلى عميد الكلية خال
خالل ثالثة أسابيع على األكثر التخاذ التوصية المناسبة بشأنه، وترفع توصية مجلس الكلية 

 وطلب المتقدم إلى رئاسة الجامعة خالل أسبوع على األكثر الستكمال إجراءات الترقية.

الحد األعلى للمدة الممنوحة  تجاوزكام الفقرة (أ) من هذه المادة ال يجوز مع مراعاة ما ورد في أح   ب.
 للقسم أو الكلية في اتخاذ التوصية المناسبة. 
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ً  وجودفي حال    ج. ً  اشكاالت تتطلب وقتا ً  اضافيا وفي جميع األحوال إذا لم  بذلك. يعلم المتقدم خطيا
المناسبة خالل المدة المحددة دون سبب  يتمّكن مجلس القسم أو مجلس الكلية من اتخاذ التوصية

مقبول يشّكل الرئيس لجنة من القسم والكلية يرأسها الرئيس أو من ينوب عنه للنظر في طلب 
الترقية وترفع اللجنة توصياتها إلى لجنة التعيين والترقية التخاذ القرار المناسب خالل مدة ال 

  شكلة.اللجنة المتزيد عن ثالثة أسابيع من تاريخ تشكيل 
خمسة عشر مقيماً على  وعناوينيقترح عميد الكلية ورئيس القسم المعنيان قائمة تتضمن أسماء    د.

األقل من المتخصصين الذين يحملون رتبة األستاذية من غير األردنيين ومن خارج األردن وذلك 
قية تعديل القائمة لتقييم اإلنتاج العلمي، وتُعامل هذه القائمة بسرية تامة، وللجنة التعيين والتر

  باإلضافة أو الحذف، ويراعى في المرشحين للتقييم:
ومن جامعات ذات مستوى أكاديمي مرموق غير  بموضوعتيهمأن يكونوا معروفين   .1

  الجامعة التي تخرج منها المتقدّم للترقية.
ة عن يزيد عدد المقيمين من جامعة واحد أالأن يكونوا من بلدان وجامعات متعددة، ويفضل   .2

  واحد ومن بلد واحد عن اثنين.

رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها أو  القسم، ضمنإذا قّل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في    هـ.
في رتبة أعلى عن ثالثة، يرفع رئيس القسم الطلب إلى عميد الكلية لعرضه على مجلس الكلية 

  م ممن يحملون الرتبة نفسها أو أعلى. مباشرة بحضور أعضاء الهيئة التدريسية في القس
مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة إذا قّل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس الكلية    و.

ضمن رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها، أو في رتبة أعلى عن ثالثة، يُرفع الطلب إلى 
س أو من ينوب عنه من أجل دراسة الطلب واتخاذ رئاسة الجامعة لتشكيل لجنة برئاسة الرئي

  التوصية المناسبة، وعرضها على لجنة التعيين والترقية.
في جميع الحاالت ال يجوز أن يُصّوت على الترقية سواء في مجلس القسم أو مجلس الكلية إال    ز.

  ها أو أعلى منها.أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب الترقية إلي
 لى رئيس القسم مقابلإمة للترقية وراق الالزتقديم البيانات واأل مسؤوليةرقية تقع على المتقدم للت  ح.

  باستالم الطلب.رئيس القسم إشعار مثبت عليه التاريخ موقع من 
  

را مشتركا (بغض النظر عن ال   أ.   ):28المادة ( ة تقري ة) عن يعد كل من رئيس القسم وعميد الكلي ب األكاديمي رت
ة  ع والجامع ة المجتم دريس وخدم اري الت ه معي ان في ة يقيم دم للترقي ية المتق ة التدريس عضو الهيئ

  ) من هذه التعليمات ووفقا للنموذج المعد لهذه الغاية. 18وذلك مراعاة لما جاء في المادة (

ين يخر تقيآيتضمن طلب الترقية    ب.   دريس المت ألداءم ة الت ي عضو عضو هيئ ترط ف ة ويُش دم للترقي ق
  خر سنتين.الهيئة التدريسية المتقدّم للترقية أال يقل تقييمه في المعدّل العام عن (ثالث نقاط) آل

  

ب      أ.   ):29المادة ( ي يطل ين والت ه العلمي وأسماء المقيّم تنظر اللجنة في طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية وإنتاج
دّ رسالهم إمن عميد الكلية  ر الُمع ة والتقري م والكلي ن مجلسي القس مع طلب الترقية وتوصية كل م

ك للسير  آلخرداء المتقدم ألهذه الغاية وتقييم  ه إن وجدت وذل سنتين والعقوبات التأديبية المتعلّقة ب
  أو عدم السير في إجراءات الترقية إن رأت ذلك. 

    للترقية. ية خطياً من قبل أمانة سر المجالس باكتمال الشروط الشكليةيتم إشعار عضو الهيئة التدريس   ب.                  
  

ثالثة مقيّمين ويرفق به ملخص للسيرة العلمية للمتقدّم عدد ال يقل عن يُرسل اإلنتاج العلمي إلى      أ.  ):30المادة (
الل شهرين للترقية مع بيان الرتبة المرشح لها، ويُطلب من المقيمين ضرورة تقديم تقاريرهم خ

على األكثر من تاريخ تسلّمهم اإلنتاج العلمي، على أن يتضمن التقرير تقديراً لكل إنتاج وذلك 
  على سلم يتدرج من واحد إلى خمسة على النحو اآلتي:

 

 درجة1( ضعيف (  
 درجتان2(  مقبول (  
 ثالث درجات3(  جيد (  
 ً   ) أربع درجات4( جيد جدا
 خمس درجات5(  ممتاز (  

  

ن ت    ب. ارير م ة تق د ورود أول ثالث ة عن وع الترقي ين نظر لجنة التعيين والترقية بموض يُحسب والمقيّم
ى لشروط  متوسط تقديرات المقيّمين على أساس اإلنتاج العلمي األعلى تقديراً والمحقق للحد األدن

  الترقية. 
لّ     ج. تاذ مشارك إذا ق ارير  ال يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أس ن تق ين م ي اثن ديره ف تق

  المقيّمين عن ثالث درجات. 
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تاذ،      د. ة أس ى رتب ة إل دّم للترقي ي للمتق اج العلم لبي لإلنت ر س ابيين وتقري رين إيج ال ورود تقري ي ح ف
ن ( ل م ع أق يّم الراب دير المق ان تق ال ك ي ح ع، وف يّم راب ى مق اج إل ذا اإلنت ل ه ة أن تُرس ) 3فللجن

  ة.درجات، تُرد الترقي
ة عن     هـ. ين كاف ديرات المقيّم ّل متوسط تق ى إذا ق ة أعل ال يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتب

  جيد (ثالث درجات). 
   

  .تنظر اللجنة في طلب الترقية من جوانبه المختلفة بعد ورود تقارير المقيّمين  أ.   :)31(المادة 

ة  ب.    هور دون ورود التقللجن ة ش رور أربع د م ة بع اإارير المطلوب ي ل اإلرس اج العلم ين إنت ى مقيم ل
 جدد.

ة      ج.  ين الترقي ة التعي ى لجن ر عل ة شهور، يعرض األم رة ثماني ارير خالل فت في حال عدم ورود تق
  التخاذ اإلجراء الالزم ويبلغ المتقدم لترقية بذلك.

  

  أو عدم ترقيته بالتصويت السري.يبت مجلس العمداء في ترقية عضو الهيئة التدريسية   أ.   :)32(المادة  

ى فإذا قرر مجلس العمداء عدم الترقية،   ب.  ة التدريسية أن يضيف إل في هذه الحالة على عضو الهيئ
اً  د وفق ة الجدي ب الترقي ديم طل ون تق س عدده ونوعه، ويك داً يحدد المجل إنتاجه العلمي إنتاجاً جدي

  لإلجراءات الواردة في هذه التعليمات.

ارير يحق لع  ج.  ده بملخصات عن تق ب تزوي ضو الهيئة التدريسية الذي تم ترقيته أو رفضت أن يطل
 ومالحظات المقيمين.

 

ل   :)33( المادة ة قب ى الترقي دم إل ق للمتق ذه  01/09/2019 يح اس ه ى أس ة عل ه للترقي ي طلب ر ف ين النظ ار ب االختي
  2012.   التعليمات أو تعليمات الترقية المعتمدة لعام 

  

ه  يتم   ):34( ةالماد ل ل ام بالنشر أو قب ن ق ات لم ذه التعليم رار ه اريخ إق اعتماد المجالت والمؤتمرات التي اعتمدت قبل ت
  .فيها للنشر

  

  .مجلس العمداء الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات للبت فيهاتحال إلى    ):35( المادة
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  ريسيةتعليامت العمل اإلضايف ألعضاء الهيئة التد
 املتفرغني واملحارضين املتفرغني وغري 

 يف جامعة عامن األهلية
  ) من نظام الرواتب والعالوات الخاص بأعضاء الهيئة التدريسية26استناداً إىل نص املادة (

  
  

  
ة التدريسية26استناداً إلى نص المادة (  ):1المادة ( ذه تسمى ه ،) من نظام الرواتب والعالوات الخاص بأعضاء الهيئ

ر التعليمات " رغين وغي ة التدريسية والمحاضرين المتف رغينتعليمات العمل اإلضافي ألعضاء الهيئ  المتف
  .2018/07/31تاريخ ويُعمل بها اعتباراً من ، 2018لسنة  *"في جامعة عمان األهلية

  

ا يكون         ):2المادة ( ات المع ذه التعليم دل للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في ه م ت ا ل اه م ا أدن ني المخصصة له
  القرينة على غير ذلك.

  جامعة عمان األهلية. :  الجامعة
 رئيس الجامعة. : الرئيس
 العمادة./عميد الكلية : العميد

  رئيس القسم األكاديمي في الكلية المعنية. :  رئيس القسم
  عقد عمل. يعمل وفق أي عضو هيئة تدريسية في الجامعة : عضو الهيئة التدريسية

  أي محاضر يكلف بالتدريس بالجامعة. :  غير المتفرغ المحاضر
  

وز  ):3المادة ( ف يج يس  تكلي ن رئ رار م افي بق دريس اإلض رغين بالت رين المتف ية والمحاض ة التدريس اء الهيئ أعض
م  يس القس يب من رئ ى تنس اًء عل ة بن اديمي الجامع وز أن األك تص، وال يج ة المخ د الكلي ية من عمي وتوص

تاذ  ة أس ن رتب ية م ة التدريس و الهيئ ا عض ف به ي يكلّ افي الت دريس اإلض دة للت اعات المعتم دد الس د ع يزي
ً  وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد على ست ساعات الث ساعاتأسبوعيا ى ث ة مدرس عل ن رتب ً  ، وم  أسبوعيا

  خارجها. وأوذلك داخل الجامعة 
  

ودفع يُ  ):4المادة ( اء لعض أة لق دريس مكاف ة الت ل هيئ ي الفص ي ف ؤه التدريس افي، إذا زاد عب ه اإلض ن  عمل ي م الدراس
  عما يأتي:العام الجامعي 

  

  العبء الدراسي  الرتبة األكاديمية

  ساعات معتمدة 9  األستاذ. أ

  ساعة معتمدة 12  األستاذ المشارك واألستاذ المساعد. ب

  ساعة معتمدة 15  المدرس أو المحاضر الحاصل على درجة الماجستير. ج
  

  

ض           ):5ادة (الم ي 3 يخف بء التدريس ن الع دة م اعات معتم و  س يةلعض ة التدريس ب  الهيئ د المناص غل أح ذي يش ال
  ).مدير، رئيس قسم أكاديمي، مساعد عميد، نائب عميد، عميد كلية، نائب رئيساإلدارية التالية: (

 
  31/07/2018) تاريخ 2018- 02/05/2017قرار مجلس األمناء رقم (*

رغ أو         ):6( المادة دريستصرف لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتف ف بالت رغ المكل ر المتف ن كل  غي اإلضافي ع
  المبالغ المحددة وفقاً لما يأتي:خالل ساعات الدوام الرسمي ساعة تدريسية فعلية 

  المبلغ الرتبة األكاديمية
  ديناراً  27  األستاذ. أ

  ديناراً  23  األستاذ المشارك . ب
  ديناراً  20    األستاذ المساعد.ج
  ديناراً  15  درجة الماجستير /المدرس أو المحاضر. د
  ديناراً  10  درجة البكالوريوس /المحاضر. ه

  

  

ر        أ.  ):7المادة ( ية والمحاض ة التدريس و الهيئ رف لعض دريس تص ف بالت رغ المكل ر المتف رغ أو غي ي المتف ف
 لما يأتي:البرنامج المسائي المبالغ المحددة وفقاً 

  المبلغ  آلية احتساب المبلغ  الرتبة األكاديمية
ً  x 14ديناراً  x 27 0.25  األستاذ.أ   ديناراً  94.5  أسبوعا

ً  x 14ديناراً  x 23 0.25  األستاذ المشارك . ب   ديناراً  80.5  أسبوعا
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ً  x 14ديناراً  x 20 0.25  األستاذ المساعد. ج   ديناراً  70  أسبوعا
ر. د درس أو المحاض ة /الم  درج

 الماجستير
0.25 x 15  ًديناراx 14  ً   ديناراً  52.5  أسبوعا

ً  x 14ديناراً  x 10 0.25  المحاضر/ درجة البكالوريوس. ه   ديناراً  35  أسبوعا

ي      ب. دريس ف ف بالت رغ المكل ر المتف رغ أو غي ر المتف ية والمحاض ة التدريس و الهيئ رف لعض ام تص أي
 يأتي:المبالغ المحددة وفقاً لما  العطل الرسمية

  

  المبلغ  آلية احتساب المبلغ  الرتبة األكاديمية

ً  x 14ديناراً  x 27 0.50  األستاذ. أ   ديناراً  189 أسبوعا

ً  x 14ديناراً  x 23 0.50  األستاذ المشارك .ب   ديناراً  161 أسبوعا

ً  x 14ديناراً  x 20 0.50  األستاذ المساعد. ج   ديناراً  140 أسبوعا

ر. د درس أو المحاض ة  /الم درج
  اجستيرالم

0.50 x 15  ًديناراx 14  ً   ديناراً  105 أسبوعا

ً  x 14ديناراً  x 10 0.50  المحاضر/ درجة البكالوريوس.ه  ديناراً  70 أسبوعا
  

  ).7ويستثنى الفصل الصيفي مما ورد في المادة رقم (
  

  :ية المتفرغهيئة التدريساليدخل في العبء التدريسي لعضو   ):8المادة (
ر مجموع الساعات ال  أ. ي تدريسها أكث ي يشترك ف واد الت ا الم رداً، أم معتمدة للمواد التي يدرسها منف

ا  واد، كم ذه الم ي ه ي يدرسونها ف نهم حسب الساعات الت ا بي وزع عبؤه دريس ي من عضو هيئة ت
 توزع المكافأة بينهم على هذا األساس.

د  ب. ى عن دريس، ويراع اعة ت ف س ع نص ر بواق ي المختب ة ف اعة العملي ب الس ال  تحتس ع أعم توزي
 ) طالب.20- 15المختبر على أعضاء الهيئة التدريسية توافر عضو هيئة تدريس لكل (

ة   ج. نة النهائي اريع الس ميم أو مش ال التص ى أعم رف عل ذي يش ية ال ة التدريس و الهيئ ب لعض يحتس
ً "التخرج" وفق   لما يأتي: ا

ادة (  .1 ي الم ا ورد ف ب م ميم حس واد التص و8م ى أن يت رة (ب) عل ة ) فق و هيئ فر عض
  ) طالب.20- 15تدريس أو محاضر لكل (

دريس   .2 ة الت و هيئ ب لعض فيحتس ة  نص نة النهائي اريع الس ن مش دة ع اعة معتم س
ن "التخرج" لكل  الب كحد أقصى 6مجموعة تتكون م د العبء  ،ط ى أن ال يزي عل

  عن ساعة واحدة للمشروع.
  الساعة المكتبية لكل طالب. ربع ساعة معتمدة عن يحتسب لعضو الهيئة التدريسيةد.     

  

ة التدريسية  يعتبر      ):9المادة ( رغ اإلشراف على الرسائل الجامعية جزءاً من العبء التدريسي لعضو الهيئ ا المتف ا فيه بم
  العبء اإلضافي.

  

افي  يبين فيه عددنهاية الفصل الدراسي كتاباً العميد المعني  يرفع):      10المادة ( مساعات العمل اإلض د حس ة بع ام  الفعلي أي
  ب عضو الهيئة التدريسية عن العمل.تغي

  

ة التدريسية  الدائرة     ): 11المادة ( ة لعضو الهيئ أة المالي ؤولة عن صرف المكاف رغ المالية هي المس ف بالعمل المتف المكل
د  ك بع ي، وذل ل الدراس اء الفص د انته افي بع تالماإلض اعات العم اس ى س ة عل يس الجامع ة رئ ل موافق

  اإلضافي الفعلية لعضو الهيئة التدريسية.
  

ة التدريسية الدائرة):       12المادة ( و الهيئ ة لعض أة المالي رف المكاف ؤولة عن ص ر المالية هي المس ل  غي ة ك رغ نهاي المتف
  وفقاً لتنسيب رئيس القسم األكاديمي وتوصية العميد المعني، وموافقة رئيس الجامعة.، وذلك شهر

  

  تكليف أعضاء الهيئة التدريسية بالعمل اإلضافي خالل الفصل الصيفي اإلجازة المستحقة لهم. فييراعى      : )13المادة (
  

ل اإلضافي ل الرتبة األكاديميةتُعتمد       ):14المادة ( أة العم ي الحتساب مكاف عضو الهيئة التدريسية عند بداية الفصل الدراس
  لذلك الفصل.

  

ى     أ.  ):15المادة ( ية عل ة التدريس ع الخط ة وض ات الجامع ي كلي م ف ل قس دريس  ك ة ت و هيئ ل عض ؤدي ك ث ي  بحي
  المقرر له. العبء التدريسي

ه أعضاء إلى رئيس يرفع عميد الكلية بعد انتهاء عملية التسجيل كتاباً خطياً   .ب ين في ة يب الجامع
اء األق ى رؤس ان الهيئة التدريسية الذين لم يستوفوا نصابهم التدريسي، وعل ررات السام بي مب

  ، على أن يعلم مدير القبول والتسجيل.ذلك والخطة المستقبلية
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ي      ): 16المادة ( ا ف ة بم ي الجامع املين ف رغين الع ية والمحاضرين المتف ة التدريس تطبق هذه التعليمات على أعضاء الهيئ
  ذلك العمل في البرنامج المسائي، والمحاضرين غير المتفرغين.

  

اليعمداء الكليات ورؤساء األقسام ومدير دائرة القبول والتسجيل و الجامعةرئيس   ):17المادة ( دير الم مسؤولون  والم
  عن تنفيذ أحكام هذا النظام.

  

 ه التعليمات.ص في هذفي الحاالت التي لم يرد عليها ن الجامعةبت رئيس ي  ):18المادة (
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 تعليامت البحث العلمي 
  يف جامعة عامن األهلية 

  
  

  واألنشطة العلمية في جامعة عمان األهلية حكام العامة لتعليمات البحث العلمياأل
 

ةالتعليمات  همى هذتس  ): 1المادة ( ان األهلي ة عم ي جامع ام  "*"تعليمات البحث العلمي ف ة ، 2019لع بوالمعدل  بموج
م ( اريخ2019 -  03/05/2018قرار مجلس األمناء رق ا ، 24/02/2019 ) ت ل به ارويُعم اريخ اً اعتب ن ت م

  .إقرارها
 

ى تنظيم       ): 2( المادة ة عل ل الجامع انية وتعم ة اإلنس ة المعرف ى تنمي نظم يهدف إل يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي م
  .شؤونه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقاً ألحكام هذه التعليمات

  

ادة ارات       ):3( الم ات والعب ون للكلم دل  يك م ت ا ل اه م ا أدن ة له اني المخصص ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف ة حيثم اآلتي
  القرينة على غير ذلك:

  

 جامعة عمان األهلية.: الجامعـــة
  رئيس الجامعة. :  الرئيس

 .عميد البحث العلمي : العميــــد
 .أي كلية من كليات الجامعة : الكليــــة

  .مجلس البحث العلمي :  المجلـــس
 .لجنة البحث العلمي في الكلية : اللجنــــة

 .عمادة البحث العلمي  :  العمادة
 عضو هيئة التدريس في الجامعة. : الباحث

  

ه ونشره بالوسائل       ):4( المادة ي وتشجيعه ودعم ؤون البحث العلم ى تنظيم ش ات إل ذه التعليم هدف الجامعة من خالل ه
ا ورس ع رؤيته ق م ا يتف ي الممكنة وبم ة الت م البحوث العلمي ي دع ة ف دافها. وتعطى األولوي ق أه التها ويحق

دم ة واأل تخ راض التنمي وطن أغ ي ال ة وف مية خاص ة الهاش ة األردني ي المملك ة ف ة الوطني ات البحثي ولوي
  :العربي عامة. وتشتمل السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة على ما يأتي

ً لرفع مستواها العلمي وزيادة تولي الجامعة البحث العلمي عن    . أ اية خاصة وتعتبره سبيالً رئيسا
 المعرفة اإلنسانية.

جامعة أن البحث العلمي واجب أساسي من واجبات أعضاء هيئة التدريس فيها، وتراعي ترى ال    . ب
 هذا المبدأ عند تعيين أعضاء هيئة التدريس.

زمة للنهوض بالبحث العلمي، وذلك بتوفير تلتزم الجامعة بتوفير المناخ المالئم واإلمكانات الال    . ج
الوقت ألعضاء هيئة التدريس للقيام بالبحث وتوفير األماكن واألجهزة والخدمات المكتبية وأي 

 متطلبات أخرى.
 

 24/02/2019) تاريخ 2019- 03/05/2018قرار مجلس األمناء رقم (*
وث العلمية التي تخدم أهدافها والتي بالبح االهتمامتدعم الجامعة جميع أنواع البحث العلمي، مع     . د

 .األولويات البحثية الوطنية ىلإتستند 
 تضع كل كلية في الجامعة خطة عمل للبحث العلمي فيها بتنسيب من اللجنة.    . ه

 
س يسمى :        )5( المادة ة مجل ي الجامع ي ف ث العلم س البحث العلمي"يشكل للبح دة عا "مجل ك ولم م جامعي واحد، وذل

  :تيو اآلعلى النح
 .األستاذكاديمية عن ن ال تقل رتبته األأالعميد رئيساً على  . أ

 .األستاذكاديمية عن ن ال تقل رتبته األأعلى  نائب العميد عضواً  . ب
 .األستاذكاديمية عن دريس في الجامعة ال تقل رتبهم األخمسة أعضاء من هيئة الت . ج
  عضو من المجتمع المحلي يعينه الرئيس بتنسيب من العميد. . د

  
  :تشمل صالحيات المجلس ومهامه ما يأتي       ):6( لمادةا

 اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة وتحديد أولوياته ورفعها إلى مجلس العمداء إلقرارها.  . أ
  النظر في دعم مشاريع البحوث العلمية وإقرارها. . ب
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د وفق . ج ن العمي دة م ة والمع ي الجامع ي ف ث العلم نوية للبح ل الس ة العم ة خط ً مناقش ة  ا للخط
  االستراتيجية الجامعة. 

ي  حفظاألسس الكفيلة بحديد ت . د رى ف ي تُج ة الت البحوث العلمي ق ب ا يتعل حقوق الجامعة والباحثين فيم
 الجامعة أو بمشاركتها أو بنتائج هذه البحوث ورفعها إلى مجلس العمداء إلقرارها.

ل . ه ن قب دة م ة  التوصية باعتماد الموازنة السنوية للبحث العلمي المع ا ضمن موازن د إلدراجه العمي
 الجامعة.

دعم نشرها المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بع التوصية في إجازة . و د تقييمها، والتوصية ب
  .و اعتمادها ألغراض الترقيةأ

ى  . ز واء عل ة س ؤتمرات العلمي ية الم ة التدريس اء الهيئ ور أعض م حض ي دع رئيس ف ية لل التوص
 أو المحلي. المستوى العالمي أو اإلقليمي

  ت التشجيعية للبحث العلمي.آالتوصية للرئيس بصرف الحوافز والمكاف . ح
  وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات األخرى المعنية بالبحث العلمي. . ط
 عتماد التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي والمعد من قبل العميد.ا . ي
ة ذات العالق . ك ام األنظم ذ أحك ة لتنفي ات الالزم ع التعليم س وض ى مجل ا إل ي ورفعه ث العلم ة بالبح

 .العمداء إلقرارها
ادر  ةأي . ل ن مص ث ع ك البح ي ذل ا ف رئيس بم ه ال ها علي ي يعرض ث العلم ق بالبح رى تتعل ور أخ أم

 تمويل إضافية للبحث العلمي.
  

  :يتولى العميد الصالحيات والمسؤوليات اآلتية      ):7( المادة
  .رئاسة المجلس . أ

 في الجامعة وتنسيقه ودعمه وتشجيعه.تنظيم شؤون البحث العلمي   . ب
 إعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي إلقرارها من المجالس المختلفة.  . ج
 تنفيذ سياسة الجامعة وقرارات مجلس العمداء والمجلس فيما يتعلق بالبحث العلمي.  . د
  .عداد وعرض الخطة السنوية للبحث العلمي في الجامعة على المجلسإ  . ه
عداد التقرير السنوي النهائي إرير دورية إلى المجلس عن البحث العلمي في الجامعة، وتقديم تقا  . و

  وعرضه على المجلس العتماده ثم رفعه للرئيس.
دراسة طلبات دعم المشاريع البحثية والنشر وحوافز النشر المختلفة ورفعها للمجلس التخاذ   . ز

  التوصية المناسبة للرئيس.
للجنة مقدمة من اللجان في الكليات حسب نموذج اعتماد مجلة ورفعه اعتماد المجالت العلمية ال  . ح

 .التعيين والنقل والترقية
 اإلشراف على توثيق البحوث العلمية في الجامعة.   . ط
  رئاسة تحرير المجالت العلمية الصادرة عن الجامعة.  . ي
  أية أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.  . ك

  

ادة ( ـتشأ.             ):8الم ي الجام كلــــــ ي) ينظف ث العلم ات البح ة أخالقي مى (لجن ة تس ة لجن ـع ا بموجـــ ـم عمله ب ـــــ
  .يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية اتـــتعليم

ولى   ب.                ة البحث العلمي) تت ة تسمى (لجن شؤون   تشكل في كل كلية في الجامعة بقرار من مجلس الكلية لجن
ي البحث العلمي في الكلية، و ة التدريسية، ويُراعى ف ن الهيئ ى خمسة أعضاء م ة إل تتكون من ثالث

ه.  ن يفوض ة أو م د الكلي ها عمي ى أن يرأس ن، عل ا أمك ة م ي الكلي ة ف ام األكاديمي ل األقس ك تمثي ذل
ة  ن أعضاء الهيئ ا م ة إليه ي المقدم ق بالبحث العلم ي تتعل وتتولى اللجنة النظر في جميع األمور الت

  .ية، وترفع توصياتها إلى العميد الذي يرفعها بدوره إلى المجلسالتدريسية في الكل
  
  

   :يتم إعداد موازنة البحث العلمي سنوياً حسب التسلسل اآلتي       ):9( المادة
يعد عميد كل كلية باالتفاق مع اللجنة مشروع موازنة سنوية للبحث العلمي في الكلية، ويقدمه إلى  . أ

 .عمادة البحث العلمي

ميد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة على ضوء مشاريع موازنات الكليات السنوية يُعدّ الع . ب
ويعرضه على المجلس للنظر فيه ورفعه إلى الرئيس لعرضه على مجلس العمداء التخاذ القرار 

 .المناسب
  .يُِقر مجلس العمداء موازنة البحث العلمي في ضوء مشروع الموازنة الُمقدم من العميد . ج

  

يم  ):10دة (الما يم بحوث، تقي ب، تقي يم كت ي (تقي آت وحوافز البحث العلم الي المحدد لمكاف ة أيكون الدعم الم ال فني عم
ً  لخ)إومعمارية، حوافز النشر، دعم النشر، ....    .للتعليمات المعمول بها في الجامعة وبموافقة الرئيس وفقا
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  .التعليمات هالالزمة لتنفيذ أحكام هذ ية والتنظيميةالتنفيذ يصدر مجلس العمداء التعليمات     ):11المادة (
  

  
  
  

  المتعلقة التنفيذيةالبحث العلمي تعليمات 
  األهلية في جامعة عمان بدعم البحث العلمي

  
  
ذ  ):1لمادة (ا مى ه ان  هتس ة عم ي جامع ي ف ث العلم دعم البح ة ب ة المتعلق ي التنفيذي ث العلم ات البح ات "تعليم التعليم

  .إقرارها تاريخ من اعتباراً ، ويُعمل بها 2019 لسنة "األهلية
  

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل   ):2لمادة (ا
القرينة على 

  :غير ذلك
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الباب األول: دعم مشاريع البحوث العلمية الداخلية
  

  :ولوية الدعم في الجامعة للمشاريع البحثية التي تتناول ما يليأتعطى   ):3مادة (لا

م وصندوق دع الموضوعات البحثية الوطنيّة التي يحددها المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا . أ
  .ميّ البحث العل

 .مشكالت المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته التنموية . ب
الخدمات  دعم السياسات الصحية وتطوير جودةنها أش التي من صحيةتطوير القطاعات ال . ج

  الصحية المقدمة للمواطنين.
تطوير القطاعات الصناعيّة والخدمية من خالل نقل التكنولوجيا وتحسين نوعية المنتجات  . د

  .والخدمات
 .مباني ومرافق الجامعة وبنيتها التحتية وصيانةوتصميم  طوير أنظمة هندسية لتقييمت . ه
األكاديمية الخدمية و للخدمات التي تقدّمها الجامعة في المجاالت تطوير أنظمة محوسبة . و

 .والمالية واإلدارية
 . ةالمجاالت والبحوث التي تخدم العلوم اإلنسانية واالجتماعي . ز
ات والجهات البحثية مشاريع األبحاث التي تعزز البحث العلمّي المشترك بين األقسام والكلي . ح

  .المحلية والدولية
  .لعلمّي غير المتشابهة في أهدافها ومضامينهامشاريع البحث ا . ط

  

  الواردة في سياسة البحث العلمي. يلتزم الباحث بالخطوات الواردة بإجراء دعم مشروع بحث علمي       أ.      ):4لمادة (ا

ً      ب.                رفقاً لهذه الغاية م يقدم الباحث نسخة من نموذج "طلب دعم مشروع بحث علمي" المعد خصيصا
  .لكترونية إلى رئيس قسمه األكاديميإ) ونسخة MS Word) نسخ ورقية من البحث بصيغة (3(

نموذج طلب دعم مشروع بحث، وترفع توصية مجلس القسم إلى عميد الكلية  في ملقسينظر مجلس ا  ج.                 
  مدوناً التنسيب في المكان الُمعَدّ له في النموذج. 

وذج طلب دعم مشروع بحث من لى اللجنة التي تقوم بدراسة نمإيرفع عميد الكلية تنسيب مجلس القسم      د.              
هداف المشروع، وخطة العمل، والمدة الزمنية لتنفيذ كل مرحلة، ومنهجية أهمية وحيث األ

ة لتنفيذ المشروع، وموازنووحداتها المختلفة  مشروع البحث، والمصادر المتوفرة في الجامعة
المشروع التقديرية حسب مراحل المشروع، واحتياجات الباحث والفترة الزمنية المتوقعة إلنهاء 

العلمية المخطط نشرها بناء على نتائج المشروع، واسهامات كل باحث  وراقالمشروع، واأل

  .جامعة عمان األهلية :  الجامعـــة
 .رئيس الجامعة : الرئيس

.ميمجلس البحث العل : المجلـــس
  .عميد البحث العلمي :  العميــــد
 .أي كلية من كليات الجامعة : الكليــــة
  .لجنة البحث العلمي في الكلية :  اللجنــــة

 عضو هيئة التدريس في الجامعة.: الباحث
  عمادة البحث العلمي. :  العمادة
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من نموذج طلب دعم مشروع المكان المخصص مشارك، وتضع اللجنة تقيمها للمشروع في 
  بحث علمي.

بدراسة ومراجعة طلب دعم بدوره الذي يقوم  عميد البحث العلمييرفع عميد الكلية توصية اللجنة إلى   .   ه              
   عرضه على مجلس البحث العلمي. قبلعلمي البحث المشروع 

بعض  بحث علمي للكلية بعد المراجعة لتصويب ن يرجع العميد نموذج طلب دعم مشروعأيمكن    .  و              
  .تعديالت يراها مناسبة قبل عرضها على المجلس إلجراءو أالجوانب الفنية في الطلب 

 ينظر المجلس في طلبات دعم مشاريع البحوث العلمية المقدمة له واتخاذ التوصية المناسبة للرئيس.  ز.   
ل وال    ح.    ين والنق ة التعي ى لجن ة،ترفع توصية المجلس إلى الرئيس الذي يعرضها عل ي الجامع ة ف  ترقي

ي  والمشاريع التي تبلغ قيمة الدعم فيها خمسون ألفاً أو أكثر ترسل لمحيم خارجي، والمشاريع الت
ة  افة للجامع الة واإلض ة واألص ة العلمي د القيم ي لتأكي يم داخل ل لمق اً ترس ين ألف ن خمس ل ع تق

 والمجتمع من المشروع.
ه  يجب أن ال تزيد المدة الزمنية لدراسة    ط.    اريخ تقديم ن ت راره عن شهر م م المشروع وإق نموذج دع

  للقسم المعني.
  

  .يتم إقرار الدعم المالي لمشروع البحث العلمي بقرار من الرئيس بناًء على توصية المجلس      أ.  :    )5المادة (
ات   ب.           دود مخصص ي ح ة وف ي الجامع الي ف ام الم اً للنظ الي وفق دعم الم رف ال ري ص ة  يج الميزاني

  .المخصصة للبحث العلمي في الجامعة
ديم الباحث     ج.    يتم صرف الدعم حسب الموازنة المقدرة لكل مرحلة من مراحل المشروع وذلك بعد تق

 ً   .صولبالمصروفات للفترة السابقة حسب األ للتقارير المرحلية وكشفا
  

وذج  في حالة اشتراك عدد من الباحثين      أ.  :    )6المادة ( دم الباحث الرئيسي نم ة يق ن داخل الجامع من أقسام مختلفة م
د  ل باحث مشارك عن ع ك ه، ويوق د كليت "طلب دعم مشروع بحث علمي" إلى رئيس قسمه وعمي

  .ي المكان المعد له في النموذجاسمه ف
ة بتوصية خطي   ب.           ي إجراء البحوث العلمي ن المسؤول يجوز لغير عضو هيئة التدريس المشاركة ف ة م

  لجنة البحث العلمي في الكلية. المباشر وموافقة
  

ى       ):7( المادة ة، وتبق اً للجامع تكون المراجع واللوازم والمعدات التي تُشترى من مخصصات مشروع البحث العلمي ملك
ة ويسمح ألع في الجامعة ما دام عامالً  في عهدة الباحث الرئيسي إلى حين االنتهاء من استخدامها ضاء هيئ

ة التدريس استخدام األجهزة والمعدات بعد انتهاء المشروع حسب األصول ث للجامع رك الباح . وفي حال ت
ً إف   .لتبرئة ذمته نه يتوجب تسليمها للجامعة ويعد ذلك شرطا

  

ى أن يطلب نفقات للسفر واإل ينالباحث يحق للباحث/.      أ      :)8المادة ( ذكر إوقامة من مخصصات دعم البحث، حت م ي ن ل
  .ذلك في طلبه األصلي، على أن يكون ذلك من خالل تنسيب عميد كليته والعميد

ق بمشروع البحث إال إذا دعم    ب.         اب رسمي   ال تتم الموافقة على الدعم ألغراض السفر المتعل ب بكت الطل
ديم الت ث وتق روع البح دم مش تقبال مق ى اس ة عل ا بالموافق د إليه ة الموف ن الجه ة م هيالت المطلوب س

 ً ا اً والكتروني احثين  إلجراء البحث، وال يشمل هذا اإلجراء المكتبات والمؤسسات التي تسمح تلقائي للب
  .منها باالطالع على مصادرها ومخطوطاتها واالستفادة

  

  يلي: يقتصر الدعم ألغراض السفر المتعلق بمشروع البحث على ما      ):9( المادة
 .ئة دينارا) ستم600ال يزيد المبلغ على (نصف ثمن التذكرة على أ . أ

ً  أربعون . ب   أسبوعين.لإلقامة على أال تزيد اإلقامة على  ديناراً يوميا
ً هذه المادة لباحث واحد فقط إذا كان البحث  من )ب(و )أ(يدفع ما جاء في  . ج  .مشتركا

  

الل قس     ):10( المادة ه من خ ادة مخصصات مشروع بحث ب زي دم بطل ة يحق للباحث أن يتق ع التنسيب للجن ذي يرف مه ال
ا  ة لرفعه د الكلي يتها لعمي ع توص ي ترف ية إالت اذ التوص س التخ ى المجل ب عل رض الطل ذي يع د ال ى العمي ل

ريطة  بة، ش ن أالمناس وب ع غ المطل د المبل رة األ %20ن ال يزي ي الم دعم ف ة ال ن قيم ك م ى، وذل ً أول ا  يض
  .سبها المجل شريطة نفاذ المبالغ المخصصة للدعم وبمبررات يقتنع

  
ار، والباحث المشارك األول  500يصرف للباحث االول مكافأة قدرها     ):11( المادة اني  400دين ار، والث ار،  300دين دين

  حسب األصول. اعتمادهمن قيمة الدعم للمشروع وتستحق بعد االنتهاء من المشروع و 200والثالث 
  

د مساع  أ.    :   )12المادة ( الوريوس  بحثدي يجوز للباحث تحدي ة درجة البك ن داخل أمن حمل و خارج أو الماجستير م
  .في الجامعة طلبة دراسات عليا البحث منن يكون مساعدي أالجامعة، كما يجوز 
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اعد ب.            رف لمس ثيص غ بم البح دة 3ل اعة الواح انير بالس الوريوس و دن ة البك ة درج ة  5لحمل انير لحمل دن
  .جمالي المبلغ المخصص لهم من قيمة المشروعإيتجاوز  ن الأعلى  درجة الماجستير

  

اق مخصيقوم الباح  أ.      : )13المادة ( ة المعمول ث بإنف ة واإلداري رارات المالي ات والق ة والتعليم اً لألنظم ه وفق صات بحث
  .بها في الجامعة

الل         ن خ ك م تم ذل ى أن ي روع عل دة المش د م وم بتمدي ث أن يق ن للباح ي  ب.   يمك ث العلم ة البح ة لجن موافق
  .والعميد والمجلس

  

ً       ):14المادة ( ً  يقدم الباحث تقريراً مرحليا ا ة مرفق ة كل مرحل ي نهاي ة ف ذه الغاي ً  وفق النموذج المعتمد له فا للمصروفات  كش
داً  ة  معتم ي الجامع ة ف دائرة المالي ن ال ى إم يس ل مهرئ تص قس ذي  المخ دوره إال ه ب ة. يحيل ى اللجن عول  ترف
ة، توصيتهااللجنة  د الكلي ى عمي ة  حسب النموذج المعد لذلك إل ر اللجن ع تقري دوره يرف ذي ب دإوال ى العمي ، ل

اأوالذي على  ه للمب دفع ل إقرار ال س ب ل المجل ن قب رئيس م يب لل ون التنس ي المراحل ساسه يك ة ف لغ المتبقي
  .و الرفضأالالحقة 

  

ادة روع   أ.  :   )15( الم ن المش اء م د االنته ث عن دم الباح روع، يق ل للمش ائي المفص ر النه ن التقري ة م خ ورقي ة نس ثالث
  واألوراق العلمية المنشورة والمنبثقة عن المشروع المدعوم.

ة المشروع،  مقدمةص، خالمل :النهائي المفصل للمشروع المدعوم التقريرب.   يتضمن         عن المشروع، أهمي
روع،  ة المش ائن واآلوومنهجي واد والمك ة الم ائج، ومناقش تخدمة، والنت دات المس ائج، االت والمع لنت

  .والتوصيات، والمراجع
اظ يج.           تم االحتف ا لي ه غلف التقرير النهائي المفصل للمشروع المدعوم بجودة تغليف رسائل الدراسات العلي  ب

  .في مكتبة الجامعة وفي عمادة البحث العلمي
  

ادة ( ر   أ.     :  )16الم ترط نش ةايش ة /لورق دة  األوراق العلمي ي قاع ة ف الت مدرج ي مج دعوم ف روع الم ن المش ة ع المنبثق
ات دأ Scopus بيان دة ل ى المعتم ة االول الت الفئ ي مج ى و ف ة، عل ات الترقي ة لغاي تم أى الجامع ن ي

ة ب )Acknowledgmentاإلشارة الى ذلك في البحث ( ن جامع دعم م ارة (أُنجز البحث ب إضافة عب
ة ان األهلي ول عم ر قب س أن يعتب ة)، وللمجل ر  األوراق /الورق راتللنش دى مؤش يم ال إح ابي تقي اإليج

  م.للمشروع المدعو
املين أالمدعومة من الجامعة ظهور جميع  المنشورة من المشاريع األوراقيشترط في ب.           احثين الع سماء الب

ور في البحوث المنشورة في المشروع  بعض أويكون عدم ظه نهم روطاً مشسماء ال ة م ة خطي بموافق
  .األوراق العلمية المنشورة مع بيان األسبابدم ظهور أسماءهم على بع

                  

ادة ( ف     ):17الم ي و/ يوق س ف ن المجل ية م ى توص اًء عل داء بن س العم ن مجل رار م روع بق رر للمش دعم المق ترجع ال أو يس
  :الحاالت التالية

و عدم تنفيذه في المراحل المقرة في نموذج أفي القيام بإنجاز البحث لباحثين ثبوت تقصير الباحث/ ا . أ
 طلب الدعم دون مبرر.

 ثبـوت صرف مخصصات المشروع في غــير األوجــه الـتي خصصت لـــها. . ب
خالل الجدول الزمني المقترح في طلبهم  و النهائيةأ الباحثون التقارير المرحلية عدم تقديم الباحث/ . ج

  .ية تعديالت تمت الموافقة عليها حسب األصولاألولي أو أثناء أ
  
  
  
  
  

ام الواحد بحد    ):18المادة ( ي الع ى أيسمح لعضو هيئة التدريس التقدم بأكثر من مشروع ف الث مشاريع عل ى ث ون أعل ن يك
 ً ً  رئيسا   .في البقية في واحد ومشاركا

  

ة   ن المجلس على دعميجوز أن يوافق مجلس العمداء بناء على تنسيب م  :   أ.  )19المادة ( ه الجامع ترك في مشروع بحث تش
  .مع مؤسسة أخرى أو أكثر

ة ب.         ه عضو هيئ ث يشترك في م بح ى دع س عل ن المجل يب م ى تنس اء عل داء، بن س العم يجوز أن يوافق مجل
  .تدريس أو موظف في الجامعة مع فرد أو مؤسسة من خارج الجامعة

                  
  

  رسوم نشر البحوث العلميةالباب الثاني: دعم 
  
  
  

ر        ):20لمادة (ا ة رسوم نش ن تدعم الجامع ة ع ة الناتج ي مجالت األوراق العلمي ة للنشر ف ات المقبول البحوث والدراس
ات  ة اأ Scopusمدرجة في قاعدة بيان الت الفئ ات مج ي ألو قواعد بيان ة ف ات الترقي دة لغاي ى المعتم ول

  :الجامعة وذلك على النحو اآلتي
  

تُقدّم طلبات دعم رسوم النشر على نموذج "دعم نشر بحث في مجلة" إلى القسم المعني،  . أ
وقرار اعتماد المجلة الصادر عن الورقة العلمية المعدة للنشر ويُرفق مع الطلب نسختين من 
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و ما يثبت تصنيف المجلة على قواعد أاء، مجلس العمداء إذا كانت قد اعتمدت من مجلس العمد
  .من مواقع قواعد البيانات ذاتهاأو الثانية ولى الت الفئة األبيانات مج

  

و قبوله للنشر ووثيقة تبين قيمة الرسم المطلوب أ ورقته العلمية يقدم الباحث ما يثبت نشر . ب
  .للنشر

  .تنظر اللجنة في الطلب المقدم وترفع التوصية المناسبة بشأنه إلى العميد . ج
  
  

، شريطة بة بشأن الطلبات المقدمة له من أجل دعم رسوم النشريتخذ المجلس القرارات المناسد.      .د
 إلقرارهلية تحت اسم الباحث، وترفع توصيات المجلس للرئيس توثيق اسم جامعة عمان األ

 .الدعم وفقاً للتعليمات المالية المعمول بها في الجامعة
  

م رسوم نشر      أ.        :)21المادة ( ة دع ةألوراق العلماتقدم الجامع غ ال يتجاوز  ي ى،  400بمبل ة األول ار لمجالت الفئ دين
  .دينار لمجالت الفئة الثانية 300و

ر  ب.               وم النش ة رس دعم الجامع ة ت ألوراق العلمي ات ل ع جامع تركة م ً أالمش ا رى دعم امالً  خ ان  ك إذا ك
ي ث الرئيسي ف ة الباح ً  الورق ا ان باحث ال ك ي ح ة، وف ي الجامع ل ف ً  يعم اركا ً ثا مش ا ً أ ني ا و أ و ثالث

 ً ة على التوالي من قيمة دعم رسوم النشر لل %20و أ %40او % 60ن الدعم يكون إف رابعا ورق
ً  العلمية   .بهاللفقرة (أ) من هذه المادة، وبحسب تصنيف المجلة المنشور  وفقا

  

  الباب الثالث: دعم مشاريع الطلبة
  
  
  

ادة ( ة ع     أ.       : )22الم دعم جامع ان األت اهلم ات العلي ة الدراس وث طلب ة بح اوز ( ي غ ال يتج ي)،  500بمبل ار أردن دين
  دينار أردني). 200ومشاريع تخرج طلبة البكالوريوس بمبلغ ال يتجاوز (

ترط ب.               ة  يش اريع الطلب دعم مش دم ل يمن يتق ن أف ون م توى ن يك ى مس رج عل ة مشاريع تخ ل ثالث أفض
ائأ الكلية، ه ق ى ان يكون مشروع بحث ة ألم عل ة لجن ي البحث العلمي، وموافق ة ف ات الوطني ولوي

ة إالمشروع للجامعة والمجتمع،  بأهميةقرارها إالكلية و مشاريع التخرج في القسم/ ن لجن قرار م
زات  مشاريع التخرج في القسم/ دات  واآلالتالكلية باحتياج الطالب لبعض المواد والتجهي والمع

  .بحثه إلكمالجامعة والبرمجيات الغير متوفرة في ال
  
  

  

ً ي       ):23( لمادةا   :لإلجراءات التالية تم التقدم لدعم مشاريع الطلبة وفقا
لى لجنة مشاريع التخرج إريق تعبئة نموذج دعم مشروع تخرج يقدم الطالب طلبه للدعم عن ط     . أ

 لى عميد الكلية.إترفع توصياتها  الكلية التي في القسم/
 لى العميد.إت لجنة مشاريع التخرج كلية توصيايرفع عميد ال . ب
  لى الرئيس.إيعرض العميد طلب نموذج دعم مشروع تخرج على المجلس الذي ينسب بالموافقة     . ج
يجوز أن يكون مشروع بحـث الطالب المدعوم جزءاً (وليس كالً) من بحث مدعوم لعضو هيئة     . د

  لمدعوم.التدريس، وفي هذه الحالة يتم دعم الطالب من ميزانية البحث ا
قديم الطالب يجب ان ال تتجاوز مدة النظر وإقرار الدعم لمشاريع الطلبة عن شهر من موعد ت    . ه

 للنموذج المعد للدعم.
 
  
  

  الباب الرابع: دعم نشر المخطوطات والكتب 
  

ا فأوطات المحققة والمخط والترجمات المؤلفاتتدعم الجامعة      ):24المادة ( ى جميعه ة و الكتب (وسيشار إل د بكلم ا بع يم
ة، مخطوطة)  ي الجامع ة التدريسية والموظفين ف ن أعضاء الهيئ ة م ر المنشورة المقدم ب غي نشر الكت

  :على النحو اآلتي
إلى القسم المعني، ويرفق مع  "تقدم طلبات دعم النشر على نموذج "طلب دعم نشر كتاب . أ

 MS(ة ونية بصيغالطلب ثالث نسخ ورقية من الكتاب الُمراد دعم نشره، وواحدة الكتر
word(.  

لى عميد الكلية الذي يعرضه على اللجنة لتنظر فيه، وترفع التوصية إيرفع القسم النموذج   . ب
  .المناسبة بشأنه إلى العميد

  ."يقوم العميد بإرسال الكتاب إلى محكمين مختصين لتقييمه وفقاً لنموذج " تقييم كتاب  . ج
  .لتوصية المناسبة في ضوء آراء المقيمينيرفع العميد نتيجة التقييم للمجلس ليتخذ ا  . د
  يرفع العميد توصيات المجلس إلى الرئيس للموافقة عليها.  . ه

  
  

  

ر المخطوط يشترط وضع ع      ):25المادة ( ى دعم نش ة عل ان األفي حال الموافق ة عم دعم من جامع ارة (نشر ب ة) ب هلي
  .على غالفي المنشور الداخلي والخارجي

  

ي       أ.      : )26المادة ( ي ف ة البحث العلم ي حدود مخصصات ميزاني الي وف يجري صرف الدعم المالي وفقاً للنظام الم
  .الجامعة
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ون  ب.              ة ( يك م الجامع ر %70دع ة أو النش ب للطباع دمو) الطل دم (مق ا مق ي يتحمله اليف الت ن التك ) م
دعم ع للخمسمائة نسخة األولى من المنشور، على أال يزيد ة اآل3000ن (هذا ال ار، ) ثالث ف دين

  .العامة في الجامعة اللوازمومن خالل دائرة 
ى (  ج.              وي عل ) 300في حالة المنشور المتعدد األجزاء فيحسب الدعم على أساس أن الجزء الواحد يحت

  .) كلمة للصفحة الواحدة250ثالثمائة صفحة بمعدل (
ذه يتم دفع مقدار الدعم   د.               ل ه ى أن تمث لدار الطباعة أو النشر حسب األصول بعد تقديم مطالبة منها عل

ي  ة دور ف ي الجامع ة ف وازم العام دائرة الل ون ل ى أن يك ة وعل روض الطباع ل ع ة أفض المطالب
  .اختيار أفضل العروض

  .تعود مسؤولية تدقيق ومتابعة الطباعة على مقدم (مقدمي) الطلب  ه.             
  .يشعر المؤلف العميد كتابة عن صدور المنشور، ويرسل نسخة من اإلشعار إلى مدير المكتبة  و.             
دم   ز.             ي (  يق ث العلم ادة البح ى عم ف إل ا (50المؤل ادة منه ل العم خة، ترس ة 40) نس ى مكتب خة إل ) نس

  .الجامعة ألغراض الحفظ واإلهداء
  .) من مردود بيع الكتاب%25ي الكتاب (يخصص لمؤلف أو مؤلف ح.             
  .إذا أعيدت طباعة الكتاب يُعطى المؤلف نفس النسبة التي أعطيت له عن الطبعة األولى ط.             

  
  

  
  

  .يصبح الكتاب بعد طباعته ملكاً للجامعة لغاية خمسة سنوات ويكون لها حقوق نشره وحماية هذه الحقوق     ):27لمادة (ا
  

ازة ي      ):28المادة ( ة ممت اً أو ترجم اً قيم ة مؤلف س أن تنشر الجامع جوز بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية المجل
ون بالضرورة  يس الل على نفقتها ضمن سلسلة من منشورات الجامعة تتصف بوحدة الشكل الخارجي ول

  :وتخضع هذه المنشورات للتقويم، ويشمل هذا النوع من النشر
  
  

 .(Monographs)تخصصةالدراسات الم . أ
المؤلفات والبحوث والدراسات والمخطوطات المحققة التي تحوي إضافة هامة للمعرفة، أو  . ب

يخدم نشرها أغراض التنمية في المملكة األردنية الهاشمية بشكل خاص والعالم العربي بشكل 
 .عام

ً من المعرفة اإلنسانية إلى اللغ . ج ً هاما ة العربية أو التي تنقل الترجمات الممتازة التي تنقل جانبا
 .الفكر العربي األصيل إلى اللغات األجنبية

األعمال العلمية والدراسات والبحوث التي تكلف الجامعة شخصاً أو أكثر القيام بها، وذلك بعد    د.   
  .تقويمها من قبل مختص أو أكثر

  
  
  

دريس ال تدعم الجامعة الكتب التي يشترك بها عضو هيئة ا      ):29(لمادة ا ؤلفين ألت ع م ة م ي الجامع خرين آو الموظف ف
  .من جهات خارجية

  
  

  لباب الخامس: دعم المشاركة في المؤتمرات العلميةا
  
  
  

ادة ( اء ه      أ.     : )30الم اركة اعض ة مش دعم الجامع دريس ت ة الت ديم أيئ وظفين بتق ؤتمرات أو الم ي الم ة ف وراق علمي
  .ية المعمول بها في الجامعةالعلمية المصنفة بحسب تعليمات الترق

ً    ب.            ا ؤتمر" مرفق ي م وذج "اشتراك ف ه يرفع طلب المشاركة في مؤتمر علمي من خالل نم ة  مع الورق
ؤتمر  ي الم ة ف ول الورق د بقب ا يفي اركة، وم وة المش ة، ودع ع إكامل ذي يرف ي ال م المعن ى القس ل

  .قوم بدراستهلى اللجنة التي تإتوصيته لعميد الكلية الذي يحيله 
ة    ج.             ى إترفع توصية اللجن ذي يعرضها عل د ال ى العمي س التخاذ التوصية المناسبة ل يس إالمجل ى رئ ل

  .الجامعة
  

  .لى المجلس قبل ثالثة أسابيع على األقل من موعد انعقاد المؤتمرإن يحول أ جبي    د.            
  
  
  
  
  

ي ففي ا المشاِركعلى      ):31( لمادةا ائق لمؤتمر أن يقدم تقريراً عن مشاركته ف ؤتمر مدعماً بالوث ات الم د إعالي ى العمي ل
  .من خالل عميد كليته

  
  

اركته م التدريسلعضو هيئة  يسمح      ):32لمادة (ا ن لمرة واحدة سنويا حضور مؤتمر على األكثر إذا كانت مش ة م دعوم
دل م ة، وبمع اركتينالجامع ار ش ت مش نة إذا كان ي الس ة ف ن الجه ة أو م ارج الجامع ن خ ة م كته مدعوم

ة عن  ؤتمرات العلمي ي الم ا للمشاركة ف الداعية ويشترط في الحالتين أعاله أال تزيد المدة التي يتغيب فيه
  .واحد في الفصل الدراسي الواحدعمل أسبوع 

  
  
  

ادة (ا ارج الم     ):33لم ي خ ؤتمر علم ي أي م اركة ف دريس المش ة الت و هيئ مح لعض مية فال يس ة الهاش ة األردني ـملك ي ـ
  .الصيفي، إذا كان يقوم بالتدريس في ذلك الفصل الفصل
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ادة ( دل      أ.    :  )34الم ؤتمر وب ررة للم وم المق ياحية والرس ة الس فر بالدرج ذكرة س ية ت ة التدريس و الهيئ رف لعض يص
ا 1800ز يتجاوامعة وبما ال الجمياومات حسب التعليمات المعمول بها في  رئيس دين ي ولل ر أردن

تحقاقاته  وع اس اوز مجم فره ال تتج ل س لفة قب ؤتمر ُس ي الم ارك ف و المش نح العض رر م أن يق
  المتوقعة.

ً أو يوزع  عند حضور المؤتمر يقتصر دعم السفر واإلقامة  ب.      لباحث واحد إذا كان البحث مشتركا
  .بالتساوي بين الباحثين

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المتعلقة بالمشاريع البحثية المدعومة التنفيذية العلمي البحثتعليمات 
  هليةاألجامعة عمان  من خارج ومنح البحث العلمي 

  
  

  الباب األول: تعليمات المشاريع المدعومة من الخارج
  

ان األالتعليمات " هتسمى هذ       ):1( لمادةا ة عم ةتعليمات المشاريع البحثية المدعومة من خارج جامع ا "هلي  ،2019م لع
  تاريخ إقرارها.من اعتباراً ويُعمل بها 

  

دل        ):2لمادة (ا م ت ا ل اه م ا أدن ة له اني المخصص ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف  يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثم
  :على غير ذلكالقرينة 

  
  

  
  
  
  
  
  

  

ة للحصو يجوز       ):3لمادة (ا ات خارج الجامع ى جه ة إل ىألعضاء هيئة التدريس في الجامعة التقدم بمشاريع بحثي  ل عل
  .بذلكعم مالي للمشروع وبمشاركة باحثين آخرين من خارج الجامعة معهم د
    

  اآلتي:الخارجية تكون مهمتها  البحثية تنشأ في عمادة البحث العلمي وحدة خاصة بإدارة المشاريع  ):4لمادة (ا

  .جامعة عمان األهلية :  الجامعـــة 
 .رئيس الجامعة : الرئيس 
 .جلس البحث العلميم : المجلـــس 
  .عميد البحث العلمي :  العميــــد 
عمادة البحث العلمي.: العمادة 
  .ي جهة عربية أو إقليمية أو دوليةأ :  الخارجيةالجهة  
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ةا . أ ة  لتوعي اث العلمي دعم األبح ى ب ي تعن ة الت ة والدولي ة واإلقليمي ة والعربي ات المحلي بالجه
 .عريف بمتطلباتها وطرق التواصل معهاوالت

لا . ب المي  لتواص ي والع ي والعرب توى اإلقليم ى المس ي عل ث العلم ة للبح ات الداعم ع الجه م
ي مجاالت اهتمامات ة   الستقطاب المشاريع البحثية الخارجية التي تقع ف ز الجامع ات ومراك كلي
 .هموأعضاء هيئة التدريس والباحثين وتخصصاتهم العلمية وتعميمها علي

دم للمشاريع نشر . ج دم  المعرفة المتخصصة في مجال التق اذج الخاصة بالتق وفير النم ة وت الخارجي
 .لها

م المشاريع  مساعدة . د ى دع دم للحصول عل ي التق ة ف ي الجامع احثين ف أعضاء هيئة التدريس والب
 .البحثية وتقديم كافة أشكال المساعدة لزيادة احتمالية ترشحهم للحصول على الدعم المطلوب

ق  . ه ة  توثي ة بحسب الجه املين بالجامع دريس والع ة الت اء هيئ اَ ألعض ة خارجي اث المدعوم األبح
اج  الداعمة وموضوعها ومقدار الدعم وأسماء فرق البحث العاملة عليها وأية أمور أخرى واإلنت

 .هذه المشاريع علمي المنبثق عنال
داد  . و ذكرات الت إع ات أو م ة لالتفاقي يغ األولي ة الص اريع أو مراجع ول المش ة قب ي حال اهم ف ف

 .للحصول على دعم
س أو  . ز ى المجل احثون إل رفع التقارير عن حجم اإلنجاز في هذه المشاريع التي يقدمها الباحث/ الب

 .العميد أو الرئيس أو أي جهة أخرى تطلب هذه التقارير ذات صلة بالمشروع
ت رفع  . ح ث يب ى المجلس بحي ا إل ة الصرف منه ا  ميزانية المشروع وكيفي ا وإقراره س فيه المجل

  .في مدة ال تزيد على أسبوعين
ع . ط ة  رف ة المعني رئيس أو الجه ى ال ا إل س لرفعه روع للمجل ة المش ن ميزاني رف م يبات للص التنس

  .بالصرف من خالل العميد
  

  اآلتية:تسير إجراءات طلب الدعم للمشروع بالخطوات         ):5لمادة (ا
دعم  الخارجيةالبحثية  إبالغ وحدة إدارة المشاريع . أ وع ال ه ون ام ب وي القي روع المن ادة بالمش بالعم

 .الذي يحتاجه من هذه الدائرة والجهة التي سيقدم لها
  :عندما يتم قبول البحث للدعم من الجهة المانحة أو الداعمة يتم . ب

 .بذلكوحدة المشاريع الخارجية  ابالغ . 1
 مع وحدة المشاريع مسودة لالتفاق مع الجهة المانحة أو الداعمة بالتعاون إعداد . 2

 .الداعمة)لم يكن هنالك نموذجاً جاهزاً خاصاً بذلك من قبل الجهة  (إذاالخارجية 
قبل الرئيس أو من يفوضه  من  التفاهمبإجراءات توقيع االتفاقية أو مذكرة  السير . 3

 .بذلكخطياً 
ملف خاص بالمشروع توضع به االتفاقية وجدول الميزانية الخاص به أو جهة  فتح . 4

وقرارات التكليف للعاملين بالمشروع والتي تبين طبيعة األعمال التي  ،الصرف
المستحقة لهم والجدول  والمكافــــآت الماليةسينفذها كل باحث أو مشارك بالمشروع 

 .إقرارها من المجلس وبقرار من الرئيس لصرفها، ويجرىالزمني 
  .ة أسابيعتزيد المدة الزمنية لتنفيذ ما هو وارد في (ب) على أربع أال . ج

 

ز   ):6لمادة (ا تودع جميع المبالغ الخاصة بالمشروع في حساب الجامعة، وباسم المشروع ويجرى الصرف أو الحج
  :اآلتيةمن ميزانية المشروع وفق إجراءات الصرف 

ً لبنودها والجدول      . أ ً إلى العميد بطلب خاص بالصرف أو الحجز من الميزانية وفقا التقدم رسميا
أو الحجز مشفوعاً بالوصوالت والكشوفات المخصصة لذلك وبشكل   بالصرفالزمني الخاص 

 .يراعي ما ورد في بنود االتفاقية مع الجهة المانحة أو الداعمة
 .أو من يفوضه الرئيس إصدار قرار من المجلس بالتنسيب بالصرف أو الحجز إلى الرئيس     . ب
جراءات المعمول بها بالجامعة وبشكل قرار الرئيس بالموافقة على الصرف أو الحجز وفق اإل     . ج

 .ال يتعارض مع بنود االتفاقية مع الجهة الداعمة أو المانحة
  

لياً   ):7لمادة (ا راً سنوياً أو فص احثون تقري دم الباحث أو الب بما  (أويق هحس ة  تطلب ـة)الجه روع  الداعم عن سير مش
  لها.ه اإلنفاق البحث وقائمة بالمصروفات التي صرفها من ميزانية المشروع وأوج

  

راد %20يخصص ما ال يقل عن (  ):8لمادة (ا الي إي ن أجم ن استخدام اي ) م دالً م ك ب ة وذل إيراد للجامع مشروع ك
  .اسم الجامعة واستهالك أدواتها واستخدام مبانيها والتسهيالت فيها

  

زة واألدوات أو  ):9لمادة (ا راء األجه فر وش آت والس لف والمكاف رف للس ات الص ع عملي واد الم تخض تهلكة الم س
  للبنود للتعليمات وااللتزامات الواردة في بنود االتفاقية.
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ببها التقصير العلمي  األهلية أيةال تتحمل جامعة عمان   ):10لمادة (ا ان س ة ك ات قانوني ا أو تبع ان نوعه نفقات مهما ك
ة،  ة الداعم ع الجه ة م ة الحقولللباحث كنتيجة لإلخالل باالتفاقيات والتفاهمات المبرم ل  لجامع بأخذ كام

  .النفقات التي تترتب على االلتزامات الواردة في نصوص وبنود االتفاقية من الباحث أو الباحثين
  

ة   ):11لمادة (ا ارات الخارجي اريع أو االستش ذ المش ة بتنفي ام خاص ة مه ة بأي وظفي الجامع ن م ف أي م وز تكلي ال يج
  ينوب عنه.في حاالت يقدرها الرئيس أو من سواء خالل ساعات الدوام الرسمي أو خارجه إال 

  

  .بت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليماتي  ):12لمادة (ا
  

ة ت  ):13لمادة (ا ات المالي ا التعليم ا فيه ا بم ع بنوده ارض م ابقاً تتع ادره س رى ص ات أخ ات أي تعليم ذه التعليم ي ه لغ
ً األخرى التي تتعلق بصرف مكافآت    .مالية للمكلفين للعمل على المشاريع المدعومة خارجيا

  

  الباب الثاني: منح البحث العلمي من خارج الجامعة
  

ة  تشمل  ):14لمادة (ا ول معين ي حق دعم البحث العلمي ف هذه التعليمات المنح التي تحصل عليها الجامعة من الخارج ل
ي ا ر ف ث أو أكث ا باح وم به ة يق ة معين وث علمي دعم بح ن أو ل ر م ث أو أكث راك باح وز إش ة، ويج لجامع

  .خارج الجامعة
  

ة صاحبة   ):15لمادة (ا ي تحددها الجه ة الت وع بالطريق ذا الن ن ه ة م ى منح ب للحصول عل يتم عند الحاجة تقديم الطل
ات البحث  المنحة، إضافة إلى إجراءات تقديم طلب دعم مشروع بحث علمي المنصوص عليها في تعليم

  .هليةل بها في جامعة عمان األ) المعمو2العلمي (
  

  .وب عنهتوقع االتفاقيات مع الجهات صاحبة المنح من قبل رئيس الجامعة أو من ين  ):16لمادة (ا
  

  التالية:المنحة في حساب خاص وتتبع إجراءات الصرف  المالية قيمةتودع الدائرة   ):17لمادة (ا
 بيعة المشروع لكل طلب للصرفيعتمد عميد البحث العلمي أو عميد الكلية المختص حسب ط . أ

  ات المخصصة لذلك.مشفوع بالوصوالت أو الكشوف
  تصرف المخصصات الموافق عليها حسب إجراءات الصرف المتبعة في الجامعة. . ب

 

ة        ):18لمادة (ا ة كل فصل عن سير مشروع البحث وقائم ي نهاي راً ف يقدم الباحث الرئيسي، أو مدير المشروع، تقري
 .بالمصروفات

ك يج د، وذل روع الواح ة للمش ة للمنح ة الكلي ل القيم ن أص أة م احثين مكاف ث أو الب وز أن تخصص للباح
  :التاليعلى النحو 

  .دينار 1000على أال تزيد عن  %25 واحد:باحث  . 1
  ديناراً لكل منهما. 750على أال تزيد عن  %30 المسؤولية:باحثان متساويان في  . 2
ن أكثر من باحثين متساويين في المسؤولية . 3 ن  %40: أجزاء متساوية م د ع ى أال تزي  500عل

 دينار لكل منهم.
  غير متساويين في المسؤولية: حثانبا  . 4

  دينار. 800على أال تزيد عن % 20مدير المشروع أو الباحث الرئيسي:     - 
  ردينا 400على أال تزيد عن % 10عضو المشروع أو الباحث المساعد:    - 

  :مسؤوليةالباحثين غير متساوين في  منكثر أ  . 5
  دينار. 800على أال تزيد عن  %20 المشروع أو الباحث الرئيسي: مدير    - 
، على أال تزيد %20أعضاء المشروع أو الباحثون المساعدون: أجزاء متساوية من     - 

  دينار لكل منهم. 300عن 
ة يسترشد . 6 اء تهيئ ة للمنحة أثن ب،  الباحث أو الباحثون بهذا التوزيع عند تقديمهم للقيمة الكلي الطل

  المكافأة.بحيث تتضمن القيمة الكلية نفقات البحث المتوقعة وقيمة 
مل . 7 ث  يش ات البح ة نفق ى قيم ا إل اف قيمته ة وتض ا الجامع ي تتحمله ات الت ديراً للنفق ب تق الطل

 المتوقعة.
د  الحاالتفي  . 8 ث تحدي ع من حي ذا التوزي ط يسترشد به أة فق ة للمكاف نح مخصص ون الم ي تك الت

  قيد بالنسب الرئيسية.المبالغ دون الت
  .تعود لخزينة الجامعة للمكافأة،كل زيادة في المنحة عن الحد األعلى للمبالغ المخصصة  . 9
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  المتعلقة بالمشاريع غير البحثية عليمات البحث العلمي التنفيذيةت

  مة من الخارجوالمدعة هليفي جامعة عمان األ 
  
  

ي تعليمات المشارتسمى هذا التعليمات "  ):1لمادة (ا ة ف ر البحثي ة يع غي ان األهلي ة عم ن الخارججامع ة م  "المدعوم
  إقرارها.من تاريخ اعتباراً ويُعمل بها  ،2019لسنة 

  

دل   ):2لمادة (ا م ت ا ل اه م ا أدن ة له اني المخصص يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المع
  ذلك:القرينة على 

  .هليةجامعة عمان األ :  الجامعـــة
 .رئيس الجامعة : الرئيس

 .الجامعةالعالقات الدولية في  سم:  القسم
 .دوليةأي جهة غير الجامعة تقدم دعماً للمشاريع سواء أكانت محلية أو :  الداعمــــــــةالجهة 

دعوم من خارج ال:  المشاريع المدعومة درات أو تنموي م ة وال مشروع تعليمي أو بناء ق جامع
          .العلميتشمل مشاريع البحث 

       .المدعوممنسق المشروع: المــــــــــــــنسـق
  .المدعومةالمكافآت التي تصرف للمشاركين في المشاريع :  جـــــــــــــــوراأل

وم الخميس، ويجوز :  الدوام الرسمـــــــي ى ي وم األحد إل ن ي اعات عمل رسمي م هو ثمان س
ى  ام عل ذه األي الل ه ا  أالالعمل في المشاريع خ د العمل اإلضافي فيه يزي

  .اليـــوم) ساعات في 4على (
  

 .المدعومة بقسم العالقات الدولية في الجامعة الغير بحثية تناط إدارة المشاريع     أ.         ):3لمادة (ا
   اآلتي:و على النحقسم العالقات الدولية  تكون مهام     ب.            

 .وإدارتهاالمعرفة المتخصصة والتدريب في مجال المشاريع المدعومة  نشر . 1
ا وشروطها  . 2 ف بمتطلباته التوعية بالجهات الداعمة التي تُعنى بدعم المشاريع والتعري

 معها.ومواعيد التقدم لها وطرق التواصل 
  .الداعمةالتواصل والتشبيك مع الجهات  . 3
التقدم للحصول على دعم لمشاريعهم وتقديم جميع مساعدة المهتمين في الجامعة ب  . 4

 .المطلوبأشكال المساندة لزيادة فرص حصولهم على الدعم 
مراجعة طلبات دعم المشاريع وموازناتها المقترحة قبل تقديمها إلى الجهات   . 5

 .الداعمة
اريع  . 6 ة بالمش اهم المتعلق ذكرات التف ات أو م ودات االتفاقي ة مس داد أو مراجع إع

 .توقيعهاالسير في إجراءات المدعومة و
 .اإلدارة الماليـة للمشاريـع المدعومـة وإعداد التقاريـر الماليـة الخاصـة بها . 7
متابعة التقدم في إنجاز المشاريع المدعومة من خالل التقارير الفنية التي يقدمها   . 8

 .المنسق
ة لها قياس األداء وإعداد تقارير توثق المشاريع وفق مواضيعها والجهات الداعم  . 9

ومقدار الدعم وأسماء أعضاء الفرق المنفذة لها ونتائجها وأي أمور أخرى ذات 
 .بهاعالقة 

  

  :اآلتيتتم إجراءات طلب الدعم للمشروع على النحو   ):4لمادة (ا
مستخدما النماذج المعتمدة لدى الجهة  وموازنته،يقوم المنسق بإعداد مقترح المشروع  . أ

  قسم العالقات الدولية.إلى  الداعمة إن وجدت ويقوم بتقديمها
ة . ب ات الدولي م العالق وم قس رح  يق ة مقت روع،بمراجع ياغته  المش ة ص ن دق د م ه للتأك وموازنت

ة أو شروط  االستراتيجيةوتوافقه مع خطط الجامعة  ات الجامع ة وتعليم ه ألنظم وعدم مخالفت
 .روعالمشالجهة الداعمة واشتمال فريق تنفيذه على متخصصين من الجامعة في مجال 

ورفع طلب دعم المشروع إلى الرئيس لغايات إقراره قبل  باعتماديقوم قسم العالقات الدولية  . ج
  .تقديمه إلى الجهة الداعمة

  

  عة:يجوز ألي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجام      أ.        ):5لمادة (ا
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اون التقدم بطلب دعم مشاريع إلى جهات داعمة بصورة فردية أو بالتع . 1
 .مع جهات أخرى من داخل الجامعة أو خارجها

 .الجامعةلمشاركة في مشاريع تُنسق من قبل أطراف من خارج ا . 2
ة ي    ب.                     دريس وعاملين وطلب ة ت ن أعضاء هيئ ذ المشروع م ق تنفي ون فري وز أن يتك ج

مى روع ويُس ذ المش ي تنفي اهمة ف ة للمس ارج الجامع ن خ يفهم م تم تكل ن ي  وم
  للمشروع.أحدهم منسقاً 

  

  :الدعمتتبع اإلجراءات اآلتية لتنفيذ   ):6لمادة (ا
  .المشروعبقرار الموافقة على دعم  قسم العالقات الدوليةيقوم المنسق بإبالغ وتزويد  . أ

بإعداد أو مراجعة مسودة االتفاقية أو مذكرة التفاهم المتعلقة يقوم قسم العالقات الدولية  . ب
 .معنيةال اتجهوال الدوائر بالمشروع بالتنسيق مع

السير في توقيع االتفاقية أو مذكرة التفاهم من قبل  إجراءاتيتولى قسم العالقات الدولية   . ج
 ً  .بذلك الرئيس أو من يفوضه خطيا

باعتماد ورفع موازنة المشروع المدعوم وكيفية الصرف منها  يقوم قسم العالقات الدولية . د
ذه التي تُبين طبيعة األعمال التي سينفذها كل عضو وقرارات التكليف الخاصة بفريق تنفي

 .واألجور اإلضافية والمكافآت المالية وشروط استحقاقها إلى الرئيس لغايات إقرارها
بمتابعة التقدم في إنجاز المشروع المدعوم ورفع التقارير التي يُعدها  يقوم قسم العالقات الدولية . ه

  ر.ذات صلة بالمشروع تطلب هذه التقاري منسق المشروع إلى الرئيس أو أي جهة أخرى
  

ن الخارج   ):7لمادة (ا ة م اص بالمشاريع المدعوم ي حساب خ تُودع جميع المبالغ المخصصة للمشروع المدعوم ف
  :اآلتيةويجري الصرف أو الحجز من موازنته، وفق اإلجراءات  الدائرة الماليةفي 

ً إلى      . أ بطلب خاص بالصرف أو الحجز من الموازنة  ةقسم العالقات الدولييتقدم المنسق رسميا
ً ما ورد في بنود االتفاقية مع الجهة الداعمة بما ال  ً لبنودها واستحقاقها للصرف مراعيا وفقا

  .الجامعةيخالف أنظمة وتعليمات 
 .إلى الرئيس بالصرف أو الحجز بعد اعتماد الطلب ينسب القسم     . ب
ز      . ج رف أو الحج وز الص ة إال يج ي ال بموافق ا ف ول به راءات المعم ق اإلج بقة وف رئيس المس ال

 .الجامعة
  

روع   ):8لمادة (ا ق المش دّم منس ميُق ي  للقس ل ف ير العم ن س ة ع ة الداعم ه الجه ا تطلب ق م نوياً أو وف اً س راً فني تقري
  .عالمشرو

  

ر   ):9لمادة (ا ة غي ة المباشرة والتكلف ة التكلف من قيم ة تتض دعوم موازن روع م ل مش ون لك ى النحو  رة،المباشيك عل
   اآلتي:

ة      . أ رة:التكلف ا ال المباش روع وبم ة بالمش اريف الخاص ع المص ي جمي روط   وه ع ش ارض م يتع
 :وقد تشمل الداعمة،الجهة 

 .والمعداتاألجهزة واللوازم  . 1
 .والخارجينفقات السفر الداخلي  . 2
 .المشروع ائجرسوم المشاركة في المؤتمرات أو رسوم النشر أو التعريف بنت . 3
 .ر اإلضافية أو مكافآت فريـق تنفيذ المشروعاألجو . 4
 .بدل خدمات استشارية من جهات خارج الجامعة . 5
 بدل استئجار مرافق أو معدات من خارج الجامعة . 6
 .المشروعأي عقود فرعية يتطلبها تنفيذ  . 7
 .الداعمةأي منح للطلبة أو مساهمات في تغطية رسومهم الدراسية تقرها الجهة  . 8
  .الداعمةالجهة أي نفقات أخرى تقرها    . 9

االمباشرة: غير  التكلفة     . ب دل استهالك ادواته ة ب إيراد للجامع داتها واستخدام وهي ما يضاف ك  مع
  :فيها وتحسب على النحو اآلتي وإمكانياتها والتسهيالتوأجهزتها 

تكون التكلفة غير  الجامعة:إذا كان المشروع ينفذ في مبان تملكها أو تشرف عليها  . 1
) 1من قيمة التكلفة المباشرة بعد اقتطاع قيمة ما ورد في البنود () %30المباشرة (

) من الفقرة (أ) من هذه المادة وأي مبلغ يزيد على عشرة آالف 9) و(8) و(6) و(2و(
دينار في أي عقد فرعي مع جهة من خارج الجامعة وأي بنود تشترط اقتطاعها 

 .الجهة الداعمة
مستأجرة ال تملكها وتشرف عليها الجامعة ويتم إذا كان المشروع ينفذ كلياً في مبان  . 2

) %20تكون التكلفة غير المباشرة ( المشروع:تغطية تكاليف استئجارها من موازنة 
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) 8) و(6) و(2) و(1من قيمة التكلفة المباشرة بعد اقتطاع قيمة ما ورد في البنود (
  المادة.) من الفقرة (أ) من هذه 9و(

  

ادة (على الرغم مما   ):10لمادة (ا ن الم رة (ب) م ي الفق ذه 9ورد ف ات،) من ه ل النسب القصوى  التعليم يجوز أن تق
 .الحتساب التكلفة غير المباشرة إذا اشترطت ذلك الجهة الداعمة

  

ي   ):11لمادة (ا الف روع  ح رة للمش ات المباش ص للنفق ا ُخص ر مم ق وف دعوم،تحقي إيراد  الم وفر ك الغ ال ول مب تح
    .ك مع بنود االتفاقية وشروط الجهة الداعمةللجامعة إذا لم يتعارض ذل

  

 :اآلتييتم حساب األجور اإلضافية أو مكافآت أعضاء فريق تنفيذ المشاريع على النحو   ):12لمادة (ا
 :الجامعةالعاملون في      . أ

إذا تم العمل على المشروع المدعوم خالل أوقات الدوام الرسمي فإن أجر هذا العمل   . 1
 .ةيكون إيراداً للجامع

يعتبر العمل خارج أوقات الدوام الرسمي إذا تم بعد انتهاء الدوام الرسمي أو خالل   . 2
ويستثنى من ذلك أيام العطل  عطلة نهاية االسبوع واإلجازات المستحقة للعضو

 .ذلكالرسمية واألعياد في المملكة ما لم توافق الجهة الداعمة على 
ات الدوام الرسمي يصرف لعضو هيئة ذا تم العمل على المشروع المدعوم خارج أوقإ  . 3

التدريس أجر إضافي اعتماداً على عدد أيام العمل على المشروع المدعوم وبما ال 
 .نفقاتال تتحمل الجامعة أي  يخالف شروط الجهة الداعمة، وأن

في حال قيام عضو الهيئة التدريسية بالتدريس خالل الفصل الصيفي ال يجوز أن يزيد   . 4
ل اإلضافي على حساب المشروع المدعوم وساعات التدريس مجموع ساعات العم

 .ساعاتاإلضافي اليومي على ثمان 
 المكلفون من خارج الجامعة:   . ب
يُراعى سلم رواتب نظرائهم من العاملين في الجامعة عند تقدير األجور والمكافآت     . 1

 .لهمالشهرية المستحقة 
الدوام الرسمي، يصرف للمكلف إذا تم العمل على المشروع المدعوم خارج أوقات     . 2

أجر أو مكافآت إضافية اعتماداً على عدد أيام عمل المشروع المدعوم والمكافآت 
المستحقة للمكلف عن كل يوم عمل وفق راتبه الذي يتقاضاه من الجامعة وبما ال 

  .الداعمةيخالف شروط الجهة 
 :الجامعة طلبة   . ج

آت  تُراعى تعليمات الجامعة التي تحدد عدد ساعات ة والمكاف ا للطلب العمل المسموح به
   الداعمة.المستحقة لهم وبما ال يخالف شروط الجهة 

  

بته ( أ.            ):13لمادة (ا ا نس ة م ص الجامع ز أو %20تخص ات أو المراك دعوم للكلي روع الم ن المش ا م ن إيراده   ) م
  العمل.في  الوحدات اإلدارية المشتركة في تنفيذه ويوزع بينها وفق مساهماتها

بته (     ب.             ا نس ة م ص الكلي م أو %50تخص ادة للقس ذه الم ن ه رة (أ) م ي الفق ذكور ف ا الم ن إيراده ) م
  تنفيذه.األقسام المشتركة في 

ـادة،يتم صرف المبالغ المحددة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه   ج.                ات أو  المــــــ ألغراض تطوير الكلي
زة  المشروع،تنفيذ  اكز أو الوحدات اإلدارية المشتركةالمر تلزمات أو أجه وفير مس من خالل ت

ة أو أي أمور  ائل تعليمي وفير وس ة أو ت ؤتمرات علمي ي م ذات  خرىأللبحث العلمي مشاركة ف
 .العلميعالقة بالتطوير أو التعليم أو البحث 

ن%2يجوز تخصيص ما ال يزيد على (د.                   ن المشاريع ) م ة م ة الجامع ات تطوير  حص ة لغاي المدعوم
 .المدعومة قدرات أعضاء هيئة التدريس في إعداد المشاريع

  

ور اإلضافية   ):14لمادة (ا آت واألج تخضع عمليات صرف السلف والسفر وشراء األجهزة واألدوات والمواد والمكاف
ول ات المعم ة والتعليم اريع لألنظم ذ المش رق تنفي تحقة لف ع  المس ارض م ا ال يتع ة وبم ي الجامع ا ف به

 الداعمة.شروط الجهة 
  

ن   ):15لمادة (ا بب م الغ ألي س رد أي مب ة ب ة الداعم ل الجه ن قب ة م ت الجامع باب،إذا طولب ي  األس ق ف ة الح للجامع
ة  ة المطالب ة،استرداد جميع األجور والمكافآت اإلضافية من المتسبب بالمطالبة وبما ال يتجاوز قيم  المالي

 ه.لجامعة اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحقول
  

ل  التكاليف،إذا اشترطت الجهة الداعمة تقاسم   ):16لمادة (ا ام عم ل أي ة لألجور مقاب ك من خالل تحمل الجامع يتم ذل
 .لفريق تنفيذ المشروع بما يكافئ نسبة تقاسم التكاليف المطالب بها
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ى تُطبق هذه التعليمات على المشاريع ا  ):17لمادة (ا ة فتبق ا المشاريع القائم ات، أم ذه التعليم د صدور ه ول بع ي تُم لت
 .إجراءاتها وفقاً لما هو معمول به قبل صدور هذه التعليمات

  

ات  ):18لمادة (ا ذه التعليم ي ه ص ف ا ن رد عليه م ي ي ل االت الت ي الح داء ف س العم ت مجل .يب
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جيعية والتقديرية بالحوافز التش تعليمات البحث العلمي التنفيذية المتعلقة
 في جامعة عمان األهلية للباحثين المتميزين

 
   

زينالبحث العلمي المتعلقة تعليمات تسمى هذا التعليمات "  ):1لمادة (ا احثين المتمي ة للب  بالحوافز التشجيعية والتقديري
  .اعتباراً من تاريخ إقرارهاويُعمل بها  ،2019 لسنة "هليةفي جامعة عمان األ

  
دل   ):2لمادة (ا م ت ا ل اه م ا أدن ة له اني المخصص يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المع

  :القرينة على غير ذلك
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

الباب األول: 
حوافز النشر 
العلمي في 
جامعة عمان 

  األهلية
  

رف  ):3لمادة (ا أة تص ية أ مكاف ة التدريس اء الهيئ ة ألعض ً مالي ا رون بحوث ذين ينش وظفين ال الت  و الم ي مج ة ف علمي
  :عالمية بقرار من الرئيس وتوصية المجلس وفقاً للشروط اآلتية

  

قيمة المكافأة  فئة المكافأة
  الشروط بالدينار األردني

  2000  األولى
 ً   .براءة االختراع المسجلة عالميا

ة البحث المنشور في  ة Science مجالت متميزة مقل مجل أو مجل
Nature التأثيرو ما يعادلهما من حيث معامل أ.  

 .جامعة عمان األهلية : الجامعـــة
  .رئيس الجامعة :  الرئيس

الجامعــة.البحــث العلمي فيمجلس: المجلـــس
  الجامعة.في البحـث العلمــي  عميـد :  العميــــد
 الجامعـــة.كليـة مـن كليـاتأي :  الكليـــة
 .البحـث العلمي في الكليــــةلجنة : اللجنـــة
  .عضو هيئة التدريس في الجامعة:  الباحث
 عميد البحث العلمي.: العمادة
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قيمة المكافأة  فئة المكافأة
  الشروط بالدينار األردني

  1200  الثانية

ات ي قاعدة بيان ة مدرجة ف  SCOPUS البحث المنشور في مجل
  وأي من قواعد البيانات اآلتية:

 Arts and Humanities Citation Index 
 Science Citation Index       
 Social Science Citation Index 
 Science Citation Index Expanded               

  

  1000  الثالثة
ات ي قاعدة بيان ة مدرجة ف  SCOPUS البحث المنشور في مجل

  بيانات : قاعدةو
 The Emerging Sources Citation Index

  فقط Scopusور في مجلة مدرجة في قاعدة بيانات البحث منش  800  الرابعة
  Scopusالبحث منشور في مؤتمر مدرج في قاعدة بيانات   500  الخامسة

 
  

ادة ( ية      أ.   ):     4الم ة التدريس دم عضو الهيئ ى الحوافز الخاصة بالنشر العلميب يتق ب الحصول عل ك ب طل ع وذل رف
ة البحث  ىإل المعد لهذه الغاية الطلب وفق النموذج ى لجن ع توصيته ال قسمه األكاديمي الذي يرف

  اللجنة وتوصيته إلى عميد البحث العلمي. تنسيبالعلمي في الكلية فعميد الكلية الذي يرفع 
  يعرض عميد البحث العلمي الطلب على مجلس البحث العلمي للتنسيب بالمكافأة ثم رفعها للرئيس. ب.      

  

ادة يشترط عند التقد  ):5لمادة (ا ي جدول الم واردة ف ي القواعد ال اً ف  )3(م لحوافز النشر أن يكون البحث مدرجاً فعلي
  من هذه التعليمات، ويشترط تقديم نسخة ورقية وأخرى إلكترونية من البحث المنشور فعلياً.

  

ن  المنشور يكون البحث يشترط أال  ):6لمادة (ا احثين، وامستالً من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه ألي م أن لب
م الباحث ر اس احثين/يظه ة الب ان األهلي ة عم ث وجامع ل للباح ان عم ث  كمك ى البح ارز عل ان ب ي مك ف

  المنشور.
 

 :الحوافز على النحو التالي في حالة اشتراك أكثر من باحث في البحث توزع  ):7لمادة (ا
  

  قيمة الحوافز  عدد الباحثين

  البحث المشترك مع آخر
  للباحث األول % 60
  للباحث الثاني  40%

  البحث المشترك مع اثنين
  للباحث األول   50%
  للباحث الثاني   30%
  للباحث الثالث   20%

  
  
 

  قيمة الحوافز  عدد الباحثين

  البحث المشترك مع ثالثة

  للباحث األول   40%
  للباحث الثاني   30%
  للباحث الثالث   15%
  للباحث الرابع   15%

  من ثالثة باحثين البحث المشترك مع أكثر
  للباحث األول   35%
  للباحث الثاني   25%
  توزع بالتساوي بين الباحثين   40%

 

ي   ):8لمادة (ا املين ف ية او الع ة التدريس ة، تصرف الحوافز ألعضاء الهيئ ن خارج الجامع في حال وجود باحثين م
ى البحث، ب أسمائهم عل ى ترتي اء عل وافز بن ة الح ي الجدول  الجامعة فقط، وتحدد قيم ين ف ا هو مب وكم

  ).7المادة رقم (
 

  يشترط للحصول على الحوافز أن يكون المتقدم عضو هيئة تدريس أو موظفاً في الجامعة.  ):9لمادة (ا
  

  تطبق هذه األسس على اإلنتاج العلمي الذي نشر بعد تاريخ إقرار هذه األسس.  ):10لمادة (ا
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ى درجة يجب أال يكون البحث قد حصل ع  ):11لمادة (ا ول عل ى الحص ة أخرى أو أدى إل لى اية جوائز مالية من جه
  .علمية

 

 الباب الثاني: حوافز نشر البحوث المستلة من الرسائل الجامعية في جامعة عمان األهلية
  

ً   ):12لمادة (ا ا رون بحوث ذين ينش ية ال ة التدريس اء الهيئ ة ألعض أة مالي رف مكاف ة  تص ائل طلب ن رس تله م ة مس علمي
س الدراسا رئيس وتوصية المجل ت العليا الذين أشرفوا عليهم في الجامعة في مجالت عالمية بقرار من ال

  :وفقاً للشروط اآلتية
  القيمة  الشروط  فئة المكافأة

  ولىاأل

ات دة بيان  SCOPUS البحث المنشور في مجلة مدرجة في قاع
  من قواعد البيانات اآلتية: أي و 

 Arts and Humanities Citation Index 
 Science Citation Index 
 Social Science Citation Index 
 Science Citation Index Expanded 

1000  

  الثانية

ات دة بيان ي قاع    SCOPUSالبحث المنشور في مجلة مدرجة ف
  البيانات اآلتية: قاعدةو 

 The Emerging Sources Citation Index 
 

800  

  600  فقط Scopusي قاعدة بيانات البحث منشور في مجلة مدرجة ف  الثالثة

  الرابعة
دة ضمن أالبحث المنشور في المجالت المحلية  ة المعتم و العربي

  الفئة الثالثة في الجامعة.
400  

 
ي المستل ت  ):13لمادة (ا وافز الخاصة بالنشر العلم ى الح ب الحصول عل عتمد األسس والخطوات اآلتية عند تقديم طل

  :من الرسائل الجامعية
تله  الباحث/ المشرف/يرفع  . أ من رسائل على الرسالة طلب الحصول على حوافز نشر بحوث مس

م الماجستير  يس القس ن رئ د رسمي م ه تعه ى إلى قسمه األكاديمي مرفقاً مع ه باإلشراف عل بقيام
م  يرفع القسم الطلب والتعهد إلى الطالب، ة ث ي الكلي ع لجنة البحث العلمي ف ذي يرف ة ال د الكلي عمي
  عميد البحث العلمي.لى إجنة الل تنسيب

ة  تنسيبعميد البحث العلمي يعرض  . ب ىاللجن ي عل س البحث العلم اذ التوصية المناسبة  مجل التخ
 للرئيس.  

ً  . ج  .ترفق مع الطلب نسخة الكترونية وأخرى ورقية من البحث المنشور فعليا
 

ً واسم المشرف ث والً أأن يظهر اسم الطالب  شترطي     أ.      ):14لمادة (ا ةأ، وانيا ان األهلي ة عم ب اسم جامع ان  ن يكت كمك
ر بحث أوال يصرف للطالب  في مكان بارز على البحث المنشور، عمل للباحث ي مكافأة لقاء نش
  من رسالته.

في حال وجود مشرف واحد للرسالة تصرف له كامل المكافأة، وفي حال وجود مشرفين  ب.   
في حال اشتراكه في نشر البحث  %40الثاني والمشرف  %60 للمشرف األول فيصرف
 المستل.

 

 الباب الثالث: حوافز براءة االختراع
  

  :تيحفيزية لبراءات االختراع وفقاً لآلتصرف الجامعة حوافز تشجيعية وت      ):15لمادة (ا
) دينار ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة 5000تصرف الجامعة مكافأة مالية مقدارها (    . أ

من الواليات  هلية في كلمية مسجلة من خالل جامعة عمان األت اختراع عالالمسجلين براءا
ن يكون أو كندا أو إحدى دول االتحاد األوروبي أو استراليا أو اليابان على أالمتحدة االمريكية 

  .هليةراءة االختراع اسم جامعة عمان األضمن ب
هيئة التدريس في الجامعة  ) دينار ألعضاء1000تصرف الجامعة مكافأة مالية مقدارها (    . ب

المسجلين براءات اختراع محلية مسجلة حسب األصول من خالل جامعة عمان االهلية على أن 
 .هليةراءة االختراع اسم جامعة عمان األيكون ضمن ب

  

  )Citationالباب الرابع: حوافز االستشهاد بالبحوث المتميزة (
  

ً  الجامعة تصرف  ):16لمادة (ا ة ألعضاء ولمرة واحد سنويا أة مالي ة لألبحاث المنشورة خالل آخر خمس سنوات مكاف
دريس هيئة  ة األالت ر عن الرتب اديميوبغض النظ ات ل ك م االستشهاد ببحوثهم حسب قواعد البيان ذين ت ل
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)Scopus، Google scholar دالهيئة التدريسية  ن يقدم عضوأاستثناء االستشهاد الذاتي)، على ب  اً تعه
ً بصحة المعلومات و   ي:تلآل دقتها، ووفقا

  
  
  
  
  
  
  
  

الباب الخامس: حوافز   أفضل باحث
  

أة  ة مكاف الجامع رف   ):17ادة (لما تص
دارها ( ة مق ي2000مالي ار أردن ن  ) دين دد م ر ع ى أكب الً عل زين حص احثين متمي ل ب ين أفض فة ب مناص

ن  واألخرالنقاط على أن يكون أحدهما من الكليات العلمية  ات م انيةالكلي الً  اإلنس نح ك ة، ويم  واالجتماعي
  :تيةير اآلودرعاً، وذلك وفقاً للمعاي منهما شهادة تقدير

  

  النسبة  المعيار  الرقم

1  
ب  دة حس ي مجالت معتم ة للنشر ف اث المنشورة أو المقبول مجموع نقاط األبح

  تعليمات الترقية بالجامعة سنوياً.
50%  

  %25  .لكل عام 31/12إلى  /1/1عدد االستشهادات بالبحوث المنشورة اعتباراً من   2

  %10  .والمراجعة العلميةبراءات االختراع وتأليف الكتب والترجمة   3

  %5  .عدد الجوائز الدولية والمحلية لألعمال األكاديمية  4

  %5  .مجموع قيمة المشاريع الممولة من خارج الجامعة (حصة الجامعة فيها)  5

6  
ا ال األوراقعدد  ي ذالعلمية من رسائل طلبة الدراسات العلي يهم ف ين أشرف عل

  الجامعة.
5%  

  

  
  ي نشر في سبيل الحصول على الدرجة علمية.ذالعلمي ال اإلنتاجحوافز عن  ال تصرف  ):18لمادة (ا

  

نوياً إال إذا  اإلنتاجال يحسب للباحث ضمن   ):19لمادة (ا ة واحدة س العلمي المقدم للحوافز أكثر من بحث واحد في مجل
  أو الثانية حسب تعليمات الترقية في الجامعة. األولىكانت من مجالت الفئة 

  

  تصرف الحوافز من مخصصات البحث العلمي في موازنة الجامعة.  ):20لمادة (ا
  

  :العامة للتقدم للحوافز الواردة في هذه التعليماتالشروط   ):21لمادة (ا
 يكون المتقدم عضو هيئة تدريس في الجامعة عند التقدم بطلب الحوافز. أن . أ

 .كمكان عمل للمتقدم عمال المنشورةن يذكر اسم الجامعة على األأ . ب
ن يتقدم لها لمرة أخرى أي باحث حصل على جائزة أفضل باحث  يجوز ألال . ج

ومرور ثالث سنوات من تاريخ حصوله  ن يتقدم بإنتاج علمي جديدأإال بعد 
 .على الجائزة

ن األس . د ث م ان الباح ي إذا ك ر العلم ن النش ة ع ة مالي رف مكافئ ذة اتال تص
ء من ينجز ية باستثناهلجازة تفرغ علمي في جامعة عمان األالزائرين لقضاء إ

م جامأهلية على بحثه في جامعة عمان األ ذكر اس ان األن ي ة عم ةع ان  هلي كمك
  عمل له وفي مكان بارز في البحث.

  

ة فيشترط   ):22لمادة (ا ن الجامع دعوم م ى  اإلشارةإذا كان المنتج العلمي المنشور منبثقاً من مشروع بحث علمي م إل
  صرف الحوافز. راءاتجالسير في إ ألغراضلك في البحث ذ

  

  ) تصرف المكافآت والحوافز المالية بقرار من الرئيس بناء على توصية من المجلس.24المادة (  ):23لمادة (ا
  

ة يب  ):24لمادة (ا ات أي ذه التعليم ى ه ات، وتلغ ذه التعليم ي ه اً ف ا نص رد فيه م ي ي ل ي الحاالت الت داء ف س العم ت مجل
  .ارض معهاتتع أخرىتعليمات أو قرارات سابقة 

اداتهعدد االستش الفئة قيمة المكافأة  
 (دينار)

60أكثر من  األولى  
Scopus 750 

Google scholar 375 

59-40 الثانية  
Scopus 500 

Google scholar 250 

39-20 الثالثة  
Scopus 250 

Google scholar 125 
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  تعليمات البحث العلمي التنفيذية المتعلقة بإصدار المجالت 

  والدوريات العلمية في جامعة عمان األهلية
  
  

يتعليمات "  التعليماتمى هذه تس      ): 1المادة ( ة ف دوريات العلمي الت وال ة بإصدار المج ة المتعلق ي التنفيذي  البحث العلم
  .إقرارها، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 2019م لعا "هليةجامعة عمان األ

  

دل  والعبارات للكلماتيكون        ):2المادة (  م ت ا ل اه م ا أدن اني المخصصة له ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف ة حيثم اآلتي
  :القرينة على غير ذلك

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

ادة (ا ):3لم

ت
ص

د
ر
ة مجل  ن الجامع ينع ينعلمي ت ينمحكم ت اء ت ة البلق م مجل ات باس وث والدراس وم  للبح اء للعل ة البلق ومجل

ن أن تصدر  التطبيقية،والصحية  ىويمك ة األول ن مجال من مجاالت المعرف ر م ي أكث تقلة  ف بأعداد مس
  .فقة مجلس العمداءبعد موا لكل مجال

  

ن   ):4لمادة (ا ل م يكون للمجلة هيئة تحرير تتألف من رئيس التحرير وستة أعضاء على األقل، أربعة منهم على األق
ل الجامعة وبرتبة أستاذ دكتور أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين في  ى األق نهم عل واثنين م
  .اص والخبرةمن خارج الجامعة على أن يكونا من ذوي االختص

  

ي ال  ):5لمادة (ا ة ف روط المبين ق الش س وف ن المجل يب م ر بتنس ة التحري ادة (يعين الرئيس أعضاء هيئ ويصدر  )3م
  .تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد قرار

 

   .أعضاء هيئة التحرير وأال يُمنح مكافأة مالية لرئيس هيئة التحرير   ):6لمادة (ا
  

 
  

 .تحرير للمجلة يتولى األعمال المكتبية الخاصة بالمجلة  ر يُعّين سكرتي  ):7لمادة (ا
    

  .يُعّيًن محرر لغوي أو أكثر للمجلة يتولى اإلشراف اللغوي على تحرير المجلة  ):8لمادة (ا
  

  .تُقبل البحوث للنشر في المجلة من الباحثين من داخل الجامعة وخارجها  ):9لمادة (ا
  

  .ث في المجلةوبحالمالية لقاء نشر  مكافأةالجامعة ال تمنح   ):10لمادة (ا
  

ي   ):11لمادة (ا ر ف روط النش تيفائها لش د اس ر، وعن يعرض رئيس هيئة التحرير البحوث التي يتلقاها على هيئة التحري
ث  وع البح ي موض اص ف رة واالختص ن ذوي الخب ين م ى ُمقيّم لها إل ة يرس االمجل وذج  لتقييمه اً لنم وفق

رض. و ذا الغ د له يم المعتم ى رأي التقي اء عل ث أو رده بن ر البح ا بنش ر قراره ة التحري در هيئ تص
  .المحكمين

  

ي حال  يُعلم  ):12لمادة (ا ذار عن نشره ف رئيس التحرير الباحث باستالم بحثه في حينه، وكذلك بقبوله للنشر أو االعت
  .اتخاذ هيئة التحرير قراراً بذلك

 .جامعة عمان األهلية : الجامعـــة
  .رئيس الجامعة :  الرئيس

 الجامعــة.البحــث العلمي فيمجلس: المجلـــس
 الجامعة.البحـث العلمــي فيعميـد : العميــــد
  الجامعـــة.كليـة مـن كليـات  أي :  الكليـــة
 .البحـث العلمي في الكليــــةلجنة : اللجنـــة

 التطبيقية.و لة البلقاء للعلوم الصحيةومج للبحوث والدراساتة البلقاء مجل:  مجلةال
 .ي من مجلتي الجامعةهيئة تحرير أ: الهيئة
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  .بنشرهم رئاسة التحرير له وتاريخ اتخاذ القرار يشار في البحث المنشور إلى تاريخ استال  ):13لمادة (ا
  

هيُعطى كل باحث نسخة مجانية من   ):14لمادة (ا ن النسخ العدد الذي نشر في ر م ى عدد أكب ، وللباحث أن يحصل عل
  .بعد دفع ثمنها

  

ة واللغ  ):15لمادة (ا ة العربي ة وباللغ ة للمجل وان الداخلي فحة العن ى ص داخلي وعل الف ال ى الغ دون عل ة ي ة اإلنجليزي
ر أو  ة التحري رورة آراء هيئ س بالض ه، وال يعك ن آراء كاتبي ر ع ة يعب ذه المجل ي ه ا ورد ف ارة (م عب

  سياسة جامعة عمان األهلية).
  

  .حدد المجلس قيمة االشتراك السنوي في المجلة وثمن العدد الواحد أو المجلد الواحد منهاي    أ.      ):16لمادة (ا 
خ المجلة التي تخصص لإلهداء والتبادل الثقافي بما يكفل انتشار المجلة حدد المجلس عدد نسي . ب

  .على نطاق واسع
وتُحفظ في سجل خاص أرشيف مجلة البلقاء تودع النسخ الزائدة عن االشتراكات واإلهداءات في  ج.    

املة وال يجوز التصرف بها باإلهداء إال بموافقة الرئيس، على أن يُراعى دوماً بقاء مجموعات ك
  .من أعداد المجلة

  

ي     أ.      ):17لمادة (ا ة ف الت الجامع ى إصدار مج اق عل اً محدداً لإلنف تُخصص الجامعة من موازنة البحث العلمي مبلغ
  .الجامعة بما في ذلك مكافآت الُمقيّمين

  .يدفع لكل مقيم مبلغ سبعون دينار كمكافأة تحكيم . ب
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  تعلقة تعليمات البحث العلمي التنفيذية والم
 بنشر البحوث المقدمة للمؤتمرات في جامعة عمان األهلية

  
  
  
  
  

ان األهذه التعليمات " تُسمى  ):1لمادة (ا ة عم ي جامع ؤتمرات ف ة للم ةتعليمات نشر البحوث العلمية المقدم ام  "هلي لع
  إقرارها.ويعمل بها اعتباراً من تاريخ  ،2019

  

دل اآلتية  والعباراتيكون للكلمات   ):2لمادة (ا م ت ا ل اه م ا أدن ة له اني المخصص حيثما وردت في هذه التعليمات المع
  :القرينة على غير ذلك

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

ادة (ا ):3لم
وث  بحوثتدعم الجامعة نشر    ا بعد خضوع البح يم،المؤتمرات التي تعقد فيه دعم  للتقي وز أن ت ويج

  .امعات األخرىنشر بحوث ودراسات المؤتمرات المشتركة بين الجامعة والج
  

  :يلييشترط للموافقة على نشر البحوث المقدمة للمؤتمرات ما   ):4لمادة (ا
 .أن يكون للمؤتمر لجنة علمية متخصصة في موضوع المؤتمر . أ

أن ينص في إعالنات المؤتمر ومطوياته على رغبة اللجنة التنظيمية والعلمية للمؤتمر في  . ب
قييم العلمي حسب أسلوب البحث العلمي نشر البحوث المقدمة للمؤتمر التي تخضع للت

 .ومنهجيته المتبعة
ا أ . ج دان فيه ر يتعه ة التحري يس هيئ د ورئ ن العمي ة م ة خطي ى موافق ن يحصل رئيس المؤتمر عل

 .بنشر الوقائع
  .أن يرصد في ميزانية المؤتمر مبلغ كاف إلجراء عمليات التقييم والطباعة والنشر . د

  
  

ارة يصدر عن الجامعة مجلد   ):5لمادة (ا ه العب ب علي ة تكت د وشعار الجامع م المجل ل أس ة:خاص يحم د أو  التالي مجل
دد  اص:ع ي  خ ؤتمر العلم اج الم ائع نت ذكروق ين  (ي رة ب الل الفت ة، خ ي الجامع د ف ؤتمر) المنعق م الم أس
  .عمان األردنالشهر/ السنة واليوم/ الشهر/ السنة)،  /(اليوم

  

  :المؤتمراتوث تعتمد األسس التالية لنشر بح  ):6لمادة (ا
دم  أاليجب  . أ د ق ان ق دماً للنشر، أو ك ؤتمر منشوراً أو مق يكون البحث المقدم للنشر في وقائع الم

ذلك  د الباحث ب رف ويتعه ة ناشرة أو ط دى أي جه ي، ل أو سيقدم بأي شكل، ورقي أو إلكترون
 .خطياً وفق النموذج المعتمد

ة . ب الح الجامع ا لص ل ملكيته د نق وث إال بع ر البح اً  ال تنش ا ملك د طباعته وث بع بح البح إذ تص
 .للجامعة ولها حق نشرها وحماية هذا الحق

  .يتفق العميد ورئيس هيئة تحرير المجلة على عدد النسخ التي ستتم طباعتها . ج
  

  

  .تطبق أحكام وتعليمات النشر في مجالت الجامعة جميع البحوث المقدمة للنشر     أ.        ):7لمادة (ا
 .الً عن إدارة الشؤون المالية واإلدارية والفنية المرتبطة بالنشريكون العميد مسؤو

يكون رئيس هيئة التحرير مسؤوالً عن عملية التقييم العلمي للبحوث المقدمة للنشر كوقائع  . ج
 .للمؤتمر وتنتهي مسؤوليته بالموافقة على قبول النشر

  

  .عمان األهلية :  الجامعـــة
 .رئيس الجامعة : الرئيس

الجامعــة.البحــث العلمي فيمجلس: المجلـــس
  الجامعة.البحـث العلمــي في  عميـد :  العميــــد
 الجامعـــة.ن كليـاتكليـة مـأي : الكليـــة
  .اي مؤتمر علمي تعقده الجامعة :  المؤتمر
 عمادة البحث العلمي.:  العمادة
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   :ميد وبموافقة الرئيس كما يليتصرف مكافآت مالية لمن تم تكليفهم بتوصية من الع   ):8لمادة (ا

 .كلمة 1000) دنانير لكل 5محرر أو محرري نصوص البحوث على أساس ( . أ
 .مزود أو مزودي التحاليل اإلحصائية والرسومات البيانية والخرائط حيثما يلزم . ب
 .من قام بأي أمور أخرى تتعلق بإجراءات التقييم والطباعة وتنظيم النشر . ج

 

  

  .تعليمات أي تعليمات أخرى تتعارض مع مضمونهاتلغي هذه ال  ):9لمادة (ا
  

  .فيهاتعرض الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات على مجلس العمداء للبت   ):10لمادة (ا
  

 .التعليماتالرئيس والعميد مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه   ):11لمادة (ا
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  تعليامت التفرغ العلمي

  يف جامعة عامن األهلية 
  
  

ات   ):1المادة ( ذه التعليم مى ه ةتس ان األهلي ة عم ي جامع ي ف رغ العلم ات التف نة *"تعليم ادرة ، 2019" لس والص
م ( اء رق س األمن رار مجل ب ق اريخ 2019 -  04/05/2018بموج ن ، 24/02/2019) ت ا م ل به ويعم

  تاريخ إقرارها.
  

  

اهالتعليمات هذه حيثما وردت في  اآلتيةيكون للكلمات والعبارات   ):2المادة ( ا أدن دل  ،المعاني المخصصة له م ت ا ل م
  القرينة على غير ذلك:

  

 .جامعة عمان األهلية : الجامعة 
  .رئيس الجامعة :  الرئيس 
 مجلس العمداء. : المجلس 
ة  :  عضو هيئة التدريس  ن رتب دريس م ة الت و هيئ تاذعض ارك أو أس تاذ مش ان  أس ة عم ي جامع ف

 األهلية.
  ية التي يتبع لها عضو هيئة التدريس.الكل : الكلية 
  عميد الكلية التي يتبع له عضو هيئة التدريس. :  العميد 
  القسم األكاديمي الذي يتبع له عضو هيئة التدريس. : القسم 
  لجنة التعيين والترقية في الجامعة. : اللجنة 
دريس لفصل دراسي  :  إجازة التفرغ العلمي  ة الت ن وإجازة تمنح لعضو هيئ ه احد ولم بلغت خدمت

  األستاذية أو أستاذ مشارك. رتبةبالجامعة أكثر من ست سنوات ويحمل 
ارج  :  الجهة المستضيفة  ل أو خ ة داخ ابع لجامع ي ت ث علم ز بح د، أو مرك ة، أو معه جامع

  المملكة، أو إحدى فروع جامعة عمان األهلية يوافق عليه المجلس.
  

  

دة جوز ي      أ.       ):3المادة ( رغ علمي لم تاذ إجازة تف تاذ مشارك أو أس ة أس ذي يشغل رتب دريس ال منح عضو هيئة الت
ي  ة، واحد فصل دراس ة مرموق ة عالمي ي جامع يها ف ي، أيقض د علم ي، أو معه ز بحث و أو مرك

ي  ي بحث ر علم ي أمختب ان اإو ف ة عم روع جامع دى ف ارج األح ة خ ا ألرهلي وم خالله دن، يق
                       بالتفرغ إلجراء بحث علمي. 

 جازة التفرغ العلمي الشروط اآلتية:إويشترط لمنح      ب.
 أن يكون عقد المتقدم لها ساري المفعول ألكثر من عامين. . 7
م  . 8 ل القس ن قب ه م اً علي ة خطي رح مشروع بحث، تمت الموافق دم مقت أن يتوفر لدى المتق

 .والجهة المستضيفة المعني في الكلية
  

 24/02/2019) تاريخ 2019- 04/05/2018اء رقم (قرار مجلس األمن*
 
 

ة أستاذ  . 9 ى رتب ه إل م ترقيت ة وت ي الجامع ل ف ى األق و أمشارك قد أمضى ست سنوات عل
 اذ.أست

 فترة اإلجازة في الجهة المستضيفة.أن يقضي  . 10
نوات  . 11 الث س ر ث ي آخ ه ف ن تنبي ى م ة أعل ة تأديبي ه أي عقوب درت بحق د ص ون ق أال تك

 فيها. خالل الفترة التي عمل
 قد تجاوز السبعين. أال يكون عمره . 12

 

ى إجازة   ):4( المادة ول عل دم للحص ية المتق يجب أن يتضمن مشروع البحث العلمي المقدم من عضو الهيئة التدريس
  :تفرغ علمي على ما يلي

 عنوان البحث وأهدافه. . أ
 مكان إجراء مشروع البحث. . ب
 عرض موجز عن مشروع البحث. . ج
 لى مشروع البحث وبيان ما تقدمه من تسهيالت.موافقة الجهة المستضيفة ع . د
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 خطة إجراء البحث والجدول الزمني إلنجازه. . ه
 النتائج المتوقعة لمشروع البحث ومدى الفائدة المرجوة منه. . و
  

  تصرف لعضو هيئة التدريس المجاز اجازة تفرغ علمي كما يلي:      أ.   ):5المادة (
 متقدم من الجامعة.الرواتب والعالوات التي كان يتقاضاها ال    . 1
د     . 2 ه عن رف ل ارج وتص ي الخ ه ف ي إجازت ان سيقض ه إذا ك ى راتب هر عل ة أش لفة ثالث س

 السفر. 
ه      .ب ه ولزوج فر ل ات س ي بطاق رغ علم ازة تف از اج دريس المج ة الت و هيئ رف لعض وز أن يص يج

رة واحدة وبال اً ولم اً واياب ياحية واثنين من أوالده ممن هم دون سن الثامنة عشرة ذهاب درجة الس
 ً ا ون متفرغ ى أن يك ارج، عل ي الخ ه ف ت إجازت ل إل إذا كان كل كام نح بش ذي م ث ال داد البح ع

رار بموجبه اإل اً لق جازة وأن تكون مدة اإلجازة فصالً كامالً. وتحدد جهة السفر وخط السير وفق
ر خط الس ي تغيي دريس ف ة الت ا الموافقة على إجازة التفرغ العلمي، وإذا رغب عضو هيئ ير بم

  يزيد على تكلفة بطاقات السفر فعليه أن يتحمل فرق التكلفة. 
 

  

ه اإلجازة       أ.      ):6المادة ( ذي ستبدأ في   يقدم طلب إجازة التفرغ العلمي قبل ثالثة أشهر على األقل من بداية الفصل ال
ي المطلوبة، وذلك بتعبئة طلب إجازة التفرغ العلمي الذي يتضمن مخططاً للبحث أ و األبحاث ال

يس  ة رئ ث إال بموافق ر البح وز تغيي ا، وال يج ان إجرائه دريس، ومك ة الت و هيئ ا عض يقوم به س
 الجامعة.

ة      ب. ة الجامع ه لخدم د بالتزام ى تعه دم عل ع المتق ازة يوق ن إج ه م د عودت د بع امعي واح ام ج دة ع م
 ً  ) من هذه التعليمات.5للمادة ( التفرغ العلمي. وفي حال عدم التزامه عليه إعادة ما تم دفعه وفقا

  

ي آن واحد عال ي      ):7( المادة ين باإلجازة ف بة المتمتع د نس وز أن تزي ية  %)10( نج ة التدريس من عدد أعضاء الهيئ
ة، ويجوز  ي الدول ا ف ة علي ة أو إداري ون بشغل مناصب وزاري المعينين في ذلك القسم، باستثناء من يكلف

     ، ويرى أنها في مصلحة الجامعة.وبموافقة رئيس الجامعةي حاالت خاصة استثناء تجاوز هذه النسبة ف
               

  على عضو هيئة التدريس الذي منح اجازة تفرغ علمي:     أ.        ):8المادة (
تقريراً وافياً عن العمل أو األعمال العلمية أو الفنية التي أعدها ى عميد كليته إلأن يقدم   . 1

 .لك خالل شهرين من تاريخ انتهاء إجازة التفرغ العلميخالل إجازته وذ
جري أاالنتاج قد  أنى إلالمعد  أوأن يشير في مكان بارز من االنتاج العلمي المنشور   . 2

 جيكون اإلنتا أنهلية وجازة التفرغ العلمي الممنوح له من جامعة عمان األإثناء أ
 لية.ألهجامعة عمان اباسم العلمي 

ليتم   . ب اد العم ى إجازة  اعتم ة التدريسية عل ي حصل عضو الهيئ ة الت ة أو الفني ال العلمي أو األعم
ة،  م والكلي ي القس ن مجلس يب م ى تنس اًء عل رئيس بن ن ال إقرار م دادها، ب ي إلع رغ العلم التف

 وتوصية اللجنة.
وارد  . ج رة  يكون االعتماد ال ي الفق اداً  )ب(ف ادة اعتم ذه الم ن ه ً  م ا ائج العمل  نهائي م نشر نت  أوإذا ت

ى  ةمقبول مجلة علميةقبلت للنشر في  ة، عل دريس هو أألغراض الترقي ة الت ن يكون عضو هيئ
 ول فيه.ألالباحث ا

رة   . د ي فق وارد ف ً  (ج)في حالة عدم تحقق الشرط ال دئيا اد مب ون االعتم ادة، يك ذه الم ى من ه ، وعل
ً  أون ينشر أعضو هيئة التدريس  ا ا علمي والً  يقبل له للنشر بحث ه ألغراض  مقب ة، يكون في الترقي

 جازة تفرغه العلمي.إول في مدة ال تزيد عن سنتين من تاريخ انتهاء ألا الباحث
ة الت  . ه و هيئ ن عض ترد م ائي تس اد النه تم االعتم م ي هجريس دإذا ل ت ل ي دفع الغ الت ع المب اً  مي وفق

 .جازة التفرغ العلميإ، ويعتبر قد استوفى ) من هذه التعليمات5للمادة (
تثناء احتسابها ألغراض الحصول تحسب إجاز   . و ة التفرغ العلمي مدة فعلية لجميع األغراض باس

 على إجازة تفرغ علمي أخرى.
 

ادة ( روع       ):9الم ائج مش ا نت رض فيه تص يع م المخ ي القس ة ف دوة علمي ديم ن ه تق د عودت دريس عن ة الت و هيئ ى عض عل
  بحثه.

  

 يرد فيها نص في هذه التعليمات.يبت مجلس العمداء في الحاالت لم     ):10(المادة 
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 الداخيل  اإليفاد تعليامت
 التدريسية والعاملني الهيئة ألعضاء
 يف جامعة عامن األهلية 

  
  

ات  ):1المادة ( ات "تعليم ذه التعليم اد تسمى ه داخلي اإليف املين ألعضاء ال ية والع ة التدريس ان  الهيئ ة عم ي جامع ف
ام الجامعي اراً منويعمل بها اعتب، 2013لسنة " *األهلية ن الع اني م  2012         الفصل الدراسي الث

 - 2013. 
  

دل  اآلتيةيكون للكلمات والعبارات   ):2المادة ( م ت ا ل اه م ا أدن حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة له
  القرينة على غير ذلك:

 .جامعة عمان األهلية  :  الجامعة
 .مجلس عمداء الجامعة : المجلس

  القسم
  الكلية
  المدير
  اللجنة

:  
:  
:  
:  

  القسم األكاديمي.
  الكلية في الجامعة.

  مدير الدائرة، المركز، المكتب 
  أو لجنة شؤون الموظفين. لجنة التعيين والترقية

أو مساعد البحث والتدريس أو الموظف  الجامعة في التدريسية الهيئة عضو  :  الموفد
 أو/و الماجستير درجة على للحصول نداخل االرد إيفاده يتم الذياإلداري 

  الدكتوراه.
  

 مساعديمن رتبة مدرس و التدريسيةالهيئة  العاملين في الجامعة من أعضاء علىالتعليمات  هذه تطبق ):3المادة (
  . نوالموظفين اإلداريي التدريس،و البحث

 

ة، و  ):4المادة ( ي الجامع ا ف ات العلي رامج الدراس د ب ى أح اد إل ون اإليف ي ال يك االت الت ي الح وز ف وفريج ا  يت فيه
ى  ول عل ارة للحص ة مخت ة أردني ى جامع اد إل وب اإليف ص المطل ب للتخص ا مناس ات علي امج دراس برن

  درجة الماجستير و/أو الدكتوراه.
  

ته تتعارض أن يجوز وال به، المنوطة الوظيفية الواجبات في أداءالموفد داخلياً  يستمر  ):5المادة ( ه دراس ع قيام  م
  .الواجبات بتلك

 

س من بقرار اإليفاد يتم  ):6المادة ( اء المجل ى بن ة،تنسي عل ك ب اللجن ي وذل س توصية ضوء ف س القسم مجل  ومجل
  أو المدير. الكلية المعنيين

 

  :يليلإليفاد ما   المرشح في يشترط  ):7المادة (
 .الجنسية أردني يكون أن . أ

 
 

 26/02/2013ريخ ) تا2013- 05/02/2012قرار مجلس األمناء رقم (*
للموفد للحصول على درجة الماجستير وأربعين عاماً  عام وثالثين خمسة عن عمره يزيد ال أن  . ب

  للموفد للحصول على درجة الدكتوراه.
األقل، ويستثنى من ذلك من تم  على سنوات 3 مدة الجامعة في تعيينه على مضى قد يكون أن  . ج

  تعيينه لغايات االبتعاث داخل الجامعة.
ى حاصالً  يكون أن  . د ة تالمؤهال عل اً لل العلمي ة ل شروطومحقق ة لحصولالمطلوب ى الدرج  عل

  .عليها للحصول الموفد العلمية
  أن يكون حاصالً على العالمة المطلوبة المتحان التوفل أو ما يعادله حسب التعليمات النافذة.  . ه
  أن يكون الئقاً من الناحية الصحية.  . و
 بكالوريوس عن جيد.أن ال يقل تقديره في درجة ال  . ز
ً  يكون أن ال  . ح  .علمية أخرى بعثة أي لقاءفي الجامعة  بالخدمة ملتزما
   . ط
  :يلي ما على الداخلي اإليفاد قرار ينص أن يجب  ):8المادة ( . ي
 في مرحلة البكالوريوس. الموفد مرتبطاً بتخصص يكون أن على، التخصص حقل  .أ
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 .اإليفاد مدة  .ب
 الدكتوراه).أو /و الماجستيرعليها ( الموفد للحصول العلمية الدرجة  .ج
  تحددها الجامعة. أخرى شروط أي  د

 

وأربع  درجة الماجستير على للحصول سنوات بحدها األقصى ثاإليفاد الكلية ثال مدة تكون  أ.  ):9المادة (
 .الدكتوراهدرجة  على للحصول سنوات 

ً  اإليفاد جددي  .ب  المعنيان القسم ورئيسالكلية عميد  يعده تقرير ضوء فيمن قبل المجلس  سنويا
  وحسب التعليمات السارية. الموفد دراسة سير عن

 

ً للمو به المسموح الدراسي للعبء األقصى الحد يكون ):10المادة (  فصل لكل معتمدة تسع ساعات  (9)فد داخليا
 عليها يوافق ألسباب ويجوز الصيفي، الدراسي معتمدة للفصل ساعات ست (6) و عادي راسيد

 الفصل معتمدة في ساعة (12) إلى األقصى الحد تجاوز المعني العميد من الجامعة بتنسيب رئيس
  .الدراسي الصيفي الفصل في معتمدة ساعات) 9و( العادي الدراسي

 

ي للخدمة تعهداً  الموفد الموظف يوقع  ):11المادة ( ة ف دة الجامع دة ضعف تساوي لم ي الم داً  الت ن  قضاها موف دأ م تب
  .الجامعة في الخدمة لغايات كاملة سنة الدراسة سنة من جزء ويعتبر أي ،على الدرجةتاريخ حصوله 

 
ار أو أو أكثر أرض قطعة رهن )11المطلوب لضمان التعهد في المادة ( كفيله أو الموفد على  أ.  ):12المادة (  عق

دى دوائر ل ة ال ً  المختص ا ن رهن ىالدرجة  م ة، لمصلحة األول ذر وإذا الجامع ك تع دم ذل د  يق الموف
ة كفالة ة أو عدلي ة مالي ة مليئ ى ،من جه رهن يغطي أن عل ة أو ال دار الكفال وم مق ة الرس  الجامعي

 ً  .الرسوم تلك من مقدار %)100( إليها مضافا
ً  الجامعية المصروفة الرسوم بمقدار يتعلق فيما الجامعة قرار يكون .ب  وغير وكفيله، للموفد ملزما

  .للطعن فيه خاضع
 

ه إلى باإلضافة العليا بالدراسات الملتحق فدللمو يدفع  ):13المادة ( ذي يستحقه راتب ه بموجب ال ي تعيين ة ف ا  الجامع م
 يلي:

 .ة التي يدرس بهاللجامع عليه المستحقة الرسوم  .1
  .مجلسال عليها يوافقأن  ىبدراسته عل تتعلق أخرى نفقات أي .2

  

 :التاليةمن الحاالت  أي في وذلك بقرار من المجلس الموفد إيفاد نهىيُ   أ.  ):14المادة (
 .الدراسة من فصل إذا أو)، التنبيه عقوبة باستثناء(تأديبية  عقوبة أي عليه أوقعت إذا .1
 .الدراسة متابعته دون يحول رسوب تقصير أو على السنوية نتائجه دلت إذا .2
 .الدراسة من ا انسحبإذ .3
 .إيفاده إلى خارج المملكة باستثناء سبب ألي الجامعة في عمله انتهى إذا .4
 .إيفاده قرار تضمنها التي الشروط من شرط بأي أخل إذا .5

ي الموفد يلتزم  ب. اده المنه ي (أ) أعاله إيف واردة ف ن الحاالت ال رد ألي م ا ب ه م ة أنفقت ه الجامع  علي
ك من بالمائة %) مائة100إلى ( باإلضافة دار تل ات، مق رد النفق ذه وت الغ ه ا المب ةللجا جميعه  مع

  من الموفد و/ أو كفيله.كاملة 
 

اده بسبب الجامعة تكبدتها التي النفقات دفع من وإعفاؤه الموفد إيفاد إنهاء يجوز  ):15المادة ( ا جزء أي أو إيف  أو منه
ن زام أي م ب الت ه آخر ترت ام بموجب علي ذه أحك ات ه ع إذ التعليم  صحية ألسبابالدراسة  عن انقط

ى تساعده ال الصحية أن حالته ثبت إذا أو الدراسة، متابعته دون تحول ة عل زم الخدم ا، الملت ى به أن  عل
ة من رسمية طبية تقارير إلى إعفاء أي يستند دة اللجن ة المعتم ن الطبي ة م س الجامع ول وللمجل ذه قب  ه

  .سباباال بيان رفضها دون أو التقارير
  

ً  إيفاداً  الموفدين على تطبق  ):16المادة ( ي العلمية بعثاتال نظام أحكام داخليا ة ف ي  الجامع ه نص ف رد علي م ي ا ل ي م ف
  .هذه التعليمات

 

 .هذه التعليمات في نص عليها يرد لم التي تالحاال في العمداء مجلس يبت  ):17المادة (
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  تعليامت حوافز النرش العلمي
  يف جامعة عامن األهلية 

 
 

  

  

  
  

ات   ):1( المادة ات "تسمى هذه التعليم وافز تعليم ر اح ةالعلمي لنش ان األهلي ة عم ي جامع نة  "*ف ل ، 2018لس ويُعم
  .07/03/2018تاريخ بها اعتباراً من 

 

ة   ):2(المادة  دل القرين م ت ا ل اه م ا أدن اني المخصصة له ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف ة حيثم ات اآلتي يكون للكلم
  على غير ذلك.

  

جامعة عمان األهلية.:الجامعة
 .العليا والبحث العلميمجلس الدراسات:المجلس
 رئيس الجامعة.:الرئيس
 عميد الكلية.: العميد

  

ً  ألعضاءمالية تصرف مكافأة،   ):3المادة ( ا رون بحوث ذين ينش ة  الهيئة التدريسية ال ي مجالت عالمي ة ف رار علمي بق
  من الرئيس وتوصية المجلس وفقاً للشروط اآلتية:

  

فئة 
المكافأة

  قيمة المكافأة
االردنيبالدينار

 الشروط

  2000  ولىاأل
  براءة االختراع المسجلة عالمياً 

   Natureأو مجلة  Scienceالبحث المنشور في مجلة 

 1200 الثانية

ات ي قاعدة البيان ة مدرجة ف وأي من قواعد  Scopus البحث المنشور في مجل
 :  آلتيةالبيانات ا

Clarivate Analytics’ Web of Science: 

 Arts and Humanities Citation Index. 

 Science Citation Index. 

 Social Sciences Citation Index. 

 1000 الثالثة

ا ي قاعدة البيان ة مدرجة ف وأي من قواعد  Scopusت البحث المنشور في مجل
  البيانات التالية:

 The Emerging Sources Citation Index. 

 Science Citation Index Expanded. 

 Excellence in Research for Australia journal list 
(ERA 2015 or more recent). 

 800 الرابعة
ات  دة البيان ي قاع ة مدرجة ف ي مجل ي  Scopusالبحث المنشور ف ك الت ر تل غي

 ثالثة.الو الثانيةتنطبق عليها شروط الفئتين 
 .Scopusالبحث المنشور في مؤتمر مدرج في قاعدة البيانات  500 الخامسة

  

 
 
  
 
  

  07/03/2018) تاريخ 2018- 01/03/2017قرار مجلس األمناء رقم (*
 الحصول على الحوافز الخاصة بالنشر العلمي: طلباآلتية عند تقديم والخطوات األسس تعتمد    ):4المادة (

ذي  . 1 س ال ى المجل يبه ال ع تنس ذي يرف ي ال د المعن ى العمي      رفع الطلب وفق النموذج المعتمد إل
 .بدوره برفع توصيته إلى الرئيسيقوم 

 .ورقية من البحث المنشور فعالً أخرى لكترونية وإنسخة  ترفق مع الطلب . 2
 .Scopusن يكون البحث مدرجا في قاعدة البيانات أ . 3
 يكون البحث مستالً من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه ألي من الباحثين. ال أن . 4
   .في مكان بارز على البحث المنشورهلية أن يظهر اسم الباحث وجامعة عمان األ . 5

  

 ي:اآلتالنحو  ي حالة اشتراك أكثر من عضو هيئة تدريس في البحث توزع الحوافز علىف      ):5المادة (
  

 قيمة الحوافز عدد الباحثين
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 آخرالمشترك مع  البحث
للباحث األول 60%
 للباحث الثاني   40%

 البحث المشترك مع اثنين
ولللباحث األ 50%
 للباحث الثاني   30%
للباحث الثالث 20%

ة  ع ثالث ترك م ث المش البح
 باحثين

للباحث األول 40%
 للباحث الثاني   30%
 للباحث الثالث   15%
للباحث الرابع 15%

ن  ر م ع أكث ترك م ث المش البح
 ثالثة باحثين

للباحث األول 35%
 للباحث الثاني   25%
 بقية الباحثينتوزع بالتساوي على  40%

  

ط الجامعةباحثين من خارج في حال وجود   ):6المادة ( ة فق ن الجامع ية م ، تصرف الحوافز ألعضاء الهيئة التدريس
م  وتحدد قيمة الحوافز بناءً  ادة رق ي الم ي الجدول ف ين ف و مب ا ه ث، وكم ى البح على ترتيب أسمائهم عل

)5(. 
  

 ون المتقدم عضواً في هيئة التدريس في الجامعة.يشترط للحصول على الحوافز أن يك   ):7المادة (
  

 تطبق هذه األسس على اإلنتاج العلمي الذي نشر بعد تاريخ إقرار هذه األسس.    ):8المادة (
 

ة جوائز     ):9المادة ( ى أي ة أخرىيجب أن ال يكون البحث قد حصل عل ة من جه ى إدى أأو  مالي ى الحصول عل ل
 درجة علمية.

  

 رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد بها نص في هذه التعليمات. يبت  ):10المادة (
  
  

  
  
  
  

  تعليامت منح درجة البكالوريوس
  يف جامعة عامن األهلية 

  2018) لسنة 18استناداً لقانون الجامعات األردنية رقم (

  
 

ان األه  ):1المادة ( ة عم ي جامع الوريوس ف ة البك نح درج ات م ات "تعليم ذه التعليم مى ه نة تس ة لس "، 2012لي
م ( اء رق س األمن رار مجل ب ق ة بموج اريخ 2019 -  02/03/2018والمعدل ي 04/12/2018) ت ، والت

ام ( ذه 28/6) و(1أ//13) و(4ج//9) و(2/ج/9أوالً) و(/6) و(5تقتضي بتعديل المواد ذات األرق ن ه ) م
  .التعليمات، ويُعمل بها من تاريخ إقرارها

  

دل  اآلتيةعبارات وال للكلماتيكون   ):2المادة ( م ت ا ل اه م ا أدن حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة له
  القرينة على غير ذلك:

  

 .جامعة عمان األهلية  :  الجامعة 
  .مجلس عمداء جامعة عمان األهلية : المجلس 
  .رئيس جامعة عمان األهلية  :  الرئيس 
  .عميد الكلية الملتحق بها الطالب : العميد 
  .أي من كليات الجامعة : كليةلا 
  .في الكليةأكاديمي أي قسم   :  القسم 
  .الفصل الدراسي األول أو الثاني من كل عام جامعي : الفصل الدراسي العادي 
  .) محاضرة نظرية16وحدة قياس أكاديمي تقابلها (  :  الساعة المعتمدة 
ب  :  العبء الدراسي  مح للطال ي يس دة الت اعات المعتم دد الس ل  ع ي الفص جيلها ف تس

 .الدراسي الواحد
  

  تطبق هذه التعليمات على جميع طلبة كليات الجامعة المسجلين لنيل درجة البكالوريوس.  ):3المادة (
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  الخطة الدراسيةالفصل األول: 
  

دمها   ):4المادة ( ي تق ات الت ي التخصص الوريوس ف ة البك ل درج ى ني ؤدي إل ي ت ية الت ط الدراس س الخط ر المجل يق
  قسام في كليات الجامعة، وذلك بناء على توصية من مجالس الكليات وتنسيب مجالس األقسام.األ

  

ي الخطط الدراسية   ):5المادة ( الوريوس ف ل درجة البك ة لني دة المطلوب يكون الحد األدنى لمجموع الساعات المعتم
  للتخصصات التي تقدمها كليات الجامعة كما يأتي:

  
  
  
  

04/12/2018) تاريخ 2019-02/03/2018قم (قرار مجلس األمناء ر*
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  الساعات المعتمدة التخصص اسم الكلية  الكلية رقم

  والعلوم اآلداب  01

  132  اللغة اإلنجليزية وآدابها
 132  اللغة اإلنجليزية والترجمة

 132  التربية الخاصة

 132  علم النفس
  132  التربية البدنية والصحية

  تقنية المعلومات  03

  132  هندسة البرمجيات

  132  علم الحاسوب

  132  الشبكات وأمن المعلومات

  132  علم الحاسوب/ الوسائط المتعددة والجرافيك

  141  حقوق  الحقوق  04

  األعمال  05

  132  إدارة األعمال

  132  المحاسبة

  132  التسويق

  132  اإلدارة الفندقية والسياحة

  132  نظم المعلومات اإلدارية

  132 العلوم المالية والمصرفية
  132  األعمال والتجارة اإللكترونية

  132  تمريض  التمريض  06

  الهندسة  08

  160  هندسة الحاسوب
 160  الهندسة الطبية
 160  الهندسة المدنية

 160  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت
 160 الهندسة الكهربائية

  يةالصيدلة والعلوم الطب  09

 161  الصيدلة
  136 العلوم الطبية المخبرية

 142 السمع والنطق
  132 علم البصريات

  العمارة والتصميم  10

  166  هندسة العمارة
  135  التصميم الداخلي

  135  التصميم الجرافيكي
  135  التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي

  

الوريوستشمل الخطط الدراسية لكل   ):6المادة ( ة البك ه درج نح في ات  تخصص تم ةالمتطلب ل اآلتي ى أن تحدد ك ، عل
  :أتيخطة دراسية عدد الساعات المعتمدة المقررة للمتطلبات ضمن الحدود الدنيا والعليا كما ي

  

  متطلبات الجامعة:    أوالً:
ادة ق، طلبة الجامعة مشتركة لجميعثقافة حضارية تشكل متطلبات الجامعة  درة الهدف منها زي

ى استخدام الحاسوب  ة إضافة إل ة واإلنجليزي اللغتين العربي ر ب ى التواصل والتعبي الطالب عل
ه  ارة أمت ه لحض ز فهم ة، وتعزي ة والعلمي انية واالجتماعي االت اإلنس ي المج ه ف راء معرفت وإث

  .وفكرها
  ) ساعة معتمدة، موزعة على النحو اآلتي:24تتكون متطلبات الجامعة من (

  

  :آلتي) ساعة معتمدة على النحو ا12إلجبارية وهي بواقع (المواد ا   أ.
  

  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة

A0161101  3  مهارات االتصال باللغة العربية 

A0171101  3  مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 
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A0161201 3  التربية الوطنية 

A0161200 3  العلوم العسكرية 
  

واد ) ساعات معتمدة يختارها الطالب من 12ارية وهي بواقع (المواد االختي  ب. ن الم أي م
  :التالية

   ساعات) 9المجموعة األولى (بحد أقصى        
  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة

A 1030161  3  الثقافة اإلسالمية 

A0571402 3  اآلثار والسياحة في األردن 

A0162401 3  تاريخ األردن وفلسطين 

A0162307 3  قضايا معاصرة 

A0411303 3  ثقافة قانونية وحقوق إنسان 

A1042403 3  اإلعالم والعالقات العامة 
         

   ساعات) 9المجموعة الثانية (بحد أقصى        
  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة

A0143301 3  مهارات ريادية 

A0612204 3  صحة المجتمع 

A0181100 3  اضة والصحةالري 

A0162305 3  البيئة والسالمة العامة 

A0871103 3  مبادئ الطاقة المتجددة 

A0121100    3  مهارات التفكير الناقد 
 

  ج. المتطلبات االستدراكية
  

  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة

A0161100 3  اللغة العربية االستدراكية 

A0171100 3  دراكيةاللغة اإلنجليزية االست 

A0331200 3  مهارات الحاسوب االستدراكية 

  
  
  
  

 ً   :كليةمتطلبات ال      :ثانيا
ع  ة بواق ات الكلي دة لمتطلب اعات المعتم ون الس اعات  )%15(تك وع الس ن مجم ل م ى األق عل

  . المعتمدة للخطة الدراسية للتخصص
ى أال ويجوز أن تشتمل متطلبات الكلية مواداً إجبارية وأخرى اختيارية، وفي  ة يراع هذه الحال

  %) من متطلبات الكلية.40تزيد المواد االختيارية عن (
  

  :متطلبات القسم التخصصية  ثالثاً:
ات ا دة لمتطلب اعات المعتم ون الس صتك ع ( لتخص وع 60بواق ن مجم ل م ى األق %) عل

  الساعات المعتمدة للخطة الدراسية للتخصص.
  ية وأخرى اختيارية.تشمل مواد القسم التخصصية على مواد إجبار  أ.

ع (  ب. ة بواق واد االختياري ى للم د األعل ون الح ات 20يك اعات متطلب وع س ن مجم %) م
  القسم التخصصية.

  

  :متطلبات القسم المساندة  رابعاً:
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ائر  أ. ن س ة أو م ي الكلي رى ف ام األخ ن األقس اندة م واد المس م الم ل قس ار ك ات  يخت كلي
  الجامعة األخرى.

  ة وثيقة الصلة بطبيعة التخصص في القسم.المواد المساند تكون  ب.
  

  المتطلبات الحرة:      خامساً:
ى ٍد أقص رة بح ات ح ى متطلب ص عل ية للتخص ة الدراس تمل الخط وز أن تش اعات 6( يج ) س

  ختيارية.العلى أن ال تكون من متطلبات الجامعة ا معتمدة
  

ع10على الطالب إنجاز (     سادساً: ة مجتم رة واحدة  ) ساعات عمل تطوعي وخدم ب تخرج (لم كمتطل
اص  ي الخ ع المحل ة المجتم وعي وخدم ل التط ات "العم اً لتعليم ته) وفق رة دراس الل فت خ

  بمتطلب التخرج لدرجة البكالوريوس في جامعة عمان األهلية".
  
  

ادة (  أ.       ):7المادة ( ل م ادة أن يكون ع3تخصص لك ة الم ي حاالت تقتضيها طبيع دة ويجوز ف دد     ) ساعات معتم
  من المجلس.بقرار الساعات أقل من ذلك أو أكثر 

دة،   ب. يجري تقويم الساعات المعتمدة لكل مادة على أساس أن المحاضرة األسبوعية هي ساعة معتم
ب  ع الحاالت يج ي جمي ى حدة، وف أما ساعة المختبر أو المادة العملية فيجري تقويمها لكل مادة عل

اعة اب الس ل حس دة ع أال يق ع المعتم ن أرب د ع ر، وال تزي اعتي مختب ين أو س اعتين عمليت ن س
  ساعات.

  

نف   أ.  ):8المادة ( ذلكتص م وك ل قس ا ك ي يطرحه واد الت اس  الم ى أس ية عل ة الدراس ي الخط رد ف ي ت واد الت الم
ة ة أو خمس تويات أربع ص مس ب التخص م، حس ة، القس ى الكلي دل عل اً ي ادة رقم ل م ى ك ، وتعط

  لرقم التسلسلي للمادة ضمن مجالها المعرفي.المستوى، المجال المعرفي وا
  تحدد المتطلبات السابقة أو المتزامنة لكل مادة (إن وجدت) وتثبت هذه المتطلبات إزاء كل مادة.  ب.
ا السابق،   ج. درس متطلبه ل أن ي ا قب ادة م درس م ب أن ي وز للطال الال يج ي ح إن  وف ك ف حدوث ذل

  غيين.ُملتسجيله وعالمته في تلك المادة يعتبران 
د   د. ان ق ل نفسه، إذا ك ي الفص زامن ف ا السابق بشكل مت ا، ومتطلبه ادة م درس م يجوز للطالب أن ي

ان  ه وك ه في ع تخرج ي الفصل المتوق ان مسجالً ف ه، أو إذا ك نجح في م ي ابق ول ب الس درس المتطل
 .تخرجه يتوقف على دراسة تلك المادة

ة إذا  سابقومتطلبها اليجوز للطالب أن يدرس مادة ما، ه.      ه بالجامع ذي يلتحق ب ي ال في الفصل الدراس
  كان منقوالً من جامعة أخرى شريطة حصوله على موافقة العميد المسبقة.

  

  تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين عاديين هما الفصل األول والفصل الثاني.  .1 أ.     ):9المادة (
ً  يفي وال يعتبر هذا الفصل فصالً يجوز للجامعة أن تطرح مواد في الفصل الص  .2   .دراسيا
ع   .3 ة فصول (أرب تكون مدة الدراسة لنيل الدرجة الجامعية األولى بعبء دراسي عادي ثماني

ية) لل نوات دراس اتس نوات  تخصص س س ول (خم رة فص ع، وعش نوات األرب ذات الس
  ذات السنوات الخمس. تخصصاتدراسية) لل

ي يقضي  .4 دة الت ى الدرجة ال يجوز أن تزيد الم ي الدراسة للحصول عل ب مسجالً ف ها الطال
ى ة األول د الجامعي ص الواح ي التخص ية)  نع ف نوات دراس بع س الً (س ر فص ة عش أربع

اني سنوات دراسية) لل تخصصاتلل  تخصصاتذات أربع سنوات، وستة عشر فصالً (ثم
  ذات خمس سنوات.

وز ل  .5 ذي اسليج ب ال د للطال افي واح ي إض ل دراس نح فص س م ة  دتنفمجل دة الزمني الم
ي  ه ف ى تخرج ك إل ؤدي ذل الوريوس شريطة أن ي ة البك ى درج المسموح بها للحصول عل

  ذلك الفصل.
ون   ب. ا الفصل الصيفي فتك تكون مدة الفصل الدراسي ستة عشر أسبوعاً بما في ذلك االمتحانات، أم

  بما في ذلك االمتحانات. أسابيع عشرةمدته 
د األ    .1        ج. ون الح ة يك ل درج جل لني ب المس ها الطال ي يدرس دة الت اعات المعتم ى للس دن

الوريوس ( درس (12البك د أن ي ة العمي وز بموافق ل، ويج ي الفص دة ف اعة معتم ) 9) س
 ساعات معتمدة.

ون     .2         ديك ب ( الح ها الطال ي يدرس دة الت اعات المعتم ى للس ي 19األعل دة ف اعة معتم ) س
  .الفصل

ى (أ يجوز    .3         اني إل لين األول والث ي الفص ب ف ) ساعة شريطة 21ن يصل العبء الدراسي للطال
  للنظام المئوي السابق). B80%-أن ال يقل معدل الطالب في الفصل السابق عن (
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ي الفصل الصيفي (    .4         ب ف دة، ويجوز 12يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للطال ) ساعات معتم
ى ( بموافقة العميد زيادة ك15عدد الساعات إل ان ذل دة إذا ك ه  ) ساعة معتم ى تخرج ؤدي إل ي

  في الفصل نفسه أو الفصل األول الذي يليه مباشرة.
اني يجوز .    5          ام للطالب المتوقع تخرجه على إحدى الفصلين األول أو الث ام الج ن الع ي تسجيل عم

  ) ساعة معتمدة.22(
ي الجام الطلبةيصنف   د. جلون ف ة أو خمسة مستويات المس ى أربع الوريوس عل ة البك ل درج ة لني ع

ر  نة الخامسة، ويعتب ة والس ة والسنة الرابع ة والسنة الثالث ى والسنة الثاني هي مستوى السنة األول
ا ال  ة م ي دراس ح ف د نج الطالب في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة إذا كان ق

  .ساعة معتمدة على التوالي )132(، )99(، )66(، )33( يقل عن
ي   ه. د المحددة ف ي المواعي ررة ف وم الدراسية المق يلغى تسجيل الطالب في أي فصل إذا لم يسدد الرس

  ذلك الفصل.
  

  المواظبة على الدوامالفصل الثاني: 
  

ل م  أ.       ):10المادة ( ررة لك اعات المق ب الس ة حس ع الطلب ور لجمي ى الحض ة عل ترط المواظب ة تش ي الخط ادة ف
  الدراسية.

  ) من مجموع الساعات المقررة للمادة.%15ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من (  ب.
ادة دون عذر مرضي أو %15إذا غاب الطالب عن أكثر من (  ج. ررة للم ) من مجموع الساعات المق

دم لالمتحان في كليته تطرح المادة ذيعميد الالقهري يقبله  ن التق ادة ، فإنه يحرم م ك الم ائي لتل النه
 ً ك  ويعتبر راسبا دخل نتيجة ذل وال ت ع األح ي جمي فيها، وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية، وف

ن  ل م ذار والفص راض اإلن ي ألغ لي والتراكم ب الفص ات الطال دل عالم اب مع ي حس وب ف الرس
  التخصص.

ب   د. اب الطال ن إذا غ ن (ع ر م ا%15أكث ادة م ررة لم اعات المق ن الس ذر  ) م اب لع ذا الغي ان ه وك
ه  ري يقبل ي أو قه ً المرض حبا ب منس ار الطال ن اعتب د، يمك د،  عمي ن العمي رار م ادة بق ك الم ن تل م

ت  وتطبق عليه في ذلك، وتثب ول والتسجيل ب دير القب د م غ العمي ام االنسحاب، ويبل ة أحك ذه الحال ه
  كلمة (منسحب) إزاء تلك المادة في السجل األكاديمي للطالب. 

ةي  .هـ ون المملك ذين يمثل ة ال مح للطلب مية  س ة الهاش ل األردني مية داخ اطات الرس ي النش ة ف أو الجامع
  %).25البالد أو خارجها بالتغيب بنسبة ال تتجاوز (

وذج   و. ب نم ه وبموج ان بحق ة الحرم اع عقوب ل إيق ادة قب ل مدرس الم يجب تنبيه الطالب خطياً من قب
  خاص معد لهذه الغاية.

د ولطالب من دخول االيتم حرمان ا  ز. ن العمي رار م ائي بق اًء متحان النه م بن يس القس بتوصية من رئ
  على تنسيب مدرس المادة.

ادة   .ح ة أو عي ي الجامع ة ف ادة الطلب ب عي يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن طبي
ة، و ل الجامع ن قب د م ذه ال أنمعتمدة منه أو صادرة عن المستشفى المعتم دم ه ى تق د الشهادة إل عمي

اهرة  االت الق ي الح ة، وف ن المواظب ب ع اع الطال اريخ انقط ن ت بوعين م اوز أس دة ال تتج الل م خ
 األخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.

ول وا  .ط دير القب دريس والمحاضرون وم ة الت ام وأعضاء هيئ اء األقس ات ورؤس لتسجيل عمداء الكلي
  مسؤولون عن تنفيذ أحكام المواظبة.

  

 تحانات والعالمات والمعدالتماالالفصل الثالث: 
  

  المعتمدة. ساعاتها مع بيان عدد بالحروفيجري احتساب العالمات وتسجيلها لكل مادة   أ.    ):11المادة (
  المات أعمال الفصل.وع العالمة النهائية لكل مادة هي مجموع عالمة االمتحان النهائي        .1  ب.

رر   .2 اً شامالً لمق ة الفصل، ويكون االمتحان تحريري يعقد االمتحان النهائي لكل مادة في نهاي
ه ص ل ادة، ويخص ان  )%40( الم مل االمتح وز أن يش ادة، ويج ة للم ة اإلجمالي ن العالم م

ن ا م ي تخصص له ة االمت النهائي امتحانات عملية، يحدد مجلس القسم النسبة الت حان عالم
  مجلس الكلية المختصة. النهائي، على أن يعتمد هذا التوزيع من

ة   .3 واد ذات الطبيع ع للم ي توض ات الت ع العالم ة توزي ان كيفي تقوم مجالس األقسام المعنية ببي
ات  الس الكلي ن مج ع م ذا التوزي د ه ى أن يعتم ة عل ة أو الخاص واد البحثي ة أو الم العملي

  والتسجيل. المعنية، وتبلغ به دائرة القبول
  :أتيتشمل األعمال الفصلية للمادة ما ي  .4

ات   أوالً: وث أو الواجب ارير أو البح ارات الشفهية والقصيرة أو التق ا  االختب ويخصص له
  .) من العالمة اإلجمالية للمادة30%(
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ار  ثانياً: ر اختب ار يتحري ون االختب ل، ، ويك ن الفص ر م بوع العاش ص األس هويخص  ل
  اإلجمالية للمادة.من العالمة  )30%(

ى   .ج ا إل مدرس المادة مسؤول عن تصحيح أوراق االختبارات واالمتحانات الخاصة بمواده وعن نقله
 كشوف العالمات بشكل صحيح ونهائي.

ح     .1      .د د تص ب بع ار للطال رد أوراق االختب دت ة بع ة نهائي د العالم ى يحها وتع بوع عل اء أس  انقض
 ردها.

م تحفظ أوراق االمتحا . 2 د الحاجة، ث ا عن وع إليه دة فصل دراسي للرج ة لم ي الكلي ن النهائي ف
 إلتالفها من قبل لجنة مشكلة من الكلية المعنية.يجري التصرف بها 

ي  . 3 ات ف ر العالم م وتق يس القس ى رئ ادة بتفصيالتها إل ل م ة لك ات النهائي وف بالعالم تسلم كش
ول  إلقرارهاية مجلس القسم بعد تدقيقها، ثم يتم رفعها إلى مجلس الكل رة القب ى دائ ثم رفعها إل

  والتسجيل.
ً الكل طالب يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه دون عذر يقبله   .ه ي االمتحان  عميد يعتبر راسبا ف

  في ذلك االختبار أو االمتحان.صفر) وترصد له عالمة (
ري    .1      .و ي أو قه ذر مرض ه بع ن عن ار معل ن اختب ب ع ن يتغي ل م ه ك ذره أ، علي ت ع ا يثب دم م ن يق

م رئيس القس ذر ل ذا الع ول ه ال قب ي ح ذر، وف اريخ زوال الع ن ت ام م ة أي الل ثالث وم  ،خ يق
ادة  الل بمدرس الم ب خ ار تعويضي للطال ول عذر أإجراء اختب ه بقب اريخ تبليغ ن ت سبوع م

  الطالب.
ذر مرضي أو قهري،   .2 ه بع ن عن ائي المعل ن االمتحان النه ه كل من يتغيب ع ا  نأعلي دم م يق

د  إن العمي ذر ف ول الع ال قب ي ح يثبت عذره للعميد خالل ثالثة أيام من تاريخ زوال العذر، وف
ادة إلجراء امتحان دوره مدرس الم ي  يبلغ قراره لرئيس القسم الذي يبلغ ب ب ف ي للطال تكميل

ي ال ل الدراس ن الفص اني م بوع الث ة األس اها نهاي دة أقص اليم ا الت ب منه ل ، وال يحتس فص
  أن يعلم مدير القبول والتسجيل رسمياً بذلك. الصيفي، على

3.    ً ا جل غائب ائي يس ن االمتحان النه ب ع ة  كل من يتغي ة العالم ي خان ك االمتحان (غ) ف ي ذل ف
  النهائية من نموذج رصد العالمات.

ب   .4 ي تغي ادة الت ات للم ى نموذج رصد العالم ر مكتمل) عل بتسجل مالحظة (غي ن  الطال ع
  امتحانها النهائي بعذر يقبله العميد.

د (  .5 ي البن دة المحددة ف الل الم رة (2في حالة عدم زوال العذر خ ن الفق ادة و) م ذه الم ن ه ) م
 ً ول  يعتبر الطالب منسحبا دير القب غ م ع الحاالت يبل ي جمي د وف من تلك المادة بقرار من العمي

 ً   الطالب. بنتيجة والتسجيل خطيا
  
 

ةأقصاها  يجوز للطالب أن يطلب مراجعة عالمته النهائية في أي مادة خالل مدة  أ.    ):12المادة ( ن بداي  أسبوعان م
الي  م الم ع الرس د دف ك بع ذلك وذل ميا ب جيل رس ول والتس دير القب م م ى أن يعل الي، عل ل الت الفص

ر ال ئلة غي ادي (أس أ م وع خط دم وق ن ع د م ى التأك ة عل ر المراجع رض، وتقتص ذا الغ رر له مق
  صححة أو خطأ في الجمع).م

ن   ب. ة مشكلة م غ التتولى مراجعة عالمة الطالب لجنة ثالثي ادة ومدرسها، وتبل م الم يس قس د ورئ عمي
  اللجنة قرارها خطياً إلى مدير القبول والتسجيل.

  

   الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة هو عالمة (د).    ):13المادة (
  المبينة إزاء كل منها: روف وفق النقاطترصد عالمات المواد بالح   - 1   . أ

  

  

  النقاط  العالمة

  4  أ
  3.75  - أ

  3.5  ب+
  3  ب
  2.75  - ب

  2.5  ج+
  2  ج
  1.75  - ج

  1.5  د+
  1 د
  0.75 -د
  0.5 ه
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  المبينة إزاء كل منها: تتخصص للعالمات بالنقاط للمعدل الفصلي والتراكمي بالتقديرا   - 2
  

  التقدير  النقاط

  ازممت 4 -  3.65
  جيد جداً  3.00 - 3.64

  جيد  2.99 - 2.50
  مقبول  2.49 - 2.00
  ضعيف  2.00 دون

  

اعات    - 1     .ب   دد الس ادة بع ل م ة لك ة النهائي رب العالم ي بض لي والتراكم دل الفص اب المع تم حس ي
ى مجموع  المعتمدة لكل مادة داخلة في المعدل وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة عل

  تمدة.الساعات المع
اً أو عالماتمعدل معدل الفصل عبارة عن يكون     - 2        ب نجاح ي درسها الطال ي رسوباً  المواد الت ف

  ضمن الخطة الدراسية المقررة.ذلك الفصل 
ب     - 3        ي درسها الطال واد الت ع الم ات جمي اً أويكون المعدل التراكمي عبارة عن معدل عالم   نجاح

  .حتى تاريخ احتساب ذلك المعدل اسية المقررةرسوباً ضمن الخطة الدر
  يثبت المعدل الفصلي أو التراكمي ألقرب منزلتين عشريتين.    - 4       

  

 الفصل الرابع: إنذار الطالب وفصله من التخصص
  

ً   أ.       ):14المادة ( ن الف) 2( إذا حصل على معدل تراكمي أقل من يعتبر الطالب منذراً أكاديميا صول في أي فصل م
  .الدراسية باستثناء الفصل الصيفي

ً     ب.    .التخصصب في نهاية الفصل األول من التحاقه ال ينذر الطالب أكاديميا
د   ج. يان بع دة أقصاها فصالن دراس عند حصول الطالب على إنذار أكاديمي عليه إلغاء مفعوله في م

ب ي الطال ذار، ويلغ ى اإلن ه عل ذي حصل في ذار  الفصل ال ى مفعول اإلن ه التراكمي إل ع معدل برف
  فأكثر. )2(

دة المحددة   د. يفصل الطالب من التخصص مؤقتاً إذا لم يتمكن من إلغاء مفعول اإلنذار بعد مرور الم
  كما ورد أعاله. 

ه التراكميع مؤقتاً والذي يق يمكن للطالب المفصول  ه. ين ( معدل ا دون  1ب ى م ي 2إل ) االستمرار ف
  وتطبق عليه في هذه الحالة تعليمات الدراسة االستدراكية.تخصصه كطالب (دراسة خاصة) 

ن (  .و ل م ي أي فصل من 1يفصل نهائياً من التخصص كل طالب يحصل على معدل تراكمي أق ) ف
  وكذلك أي فصل صيفي.فصول السنة باستثناء الفصل األول من التحاقه بذلك التخصص 

ذي   .ز ص ال ي التخص ة ف جل للدراس ب أن يس وز للطال هال يج ل من ده  فص اء قي اً إال بإلغ الً نهائي فص
  السابق وتسجيله برقم جامعي جديد على أن ال تحتسب له أي من مواد دراسته الملغاة.

  

 الفصل الخامس: إعادة دراسة المواد
  

ى نتيجة راسب  أ.       ):15المادة ( ا عل ادة يحصل فيه ل م ة ك ة (ه)- (د على الطالب إعادة دراس  ، وتكون) أو عالم
ي الخطةاإلع ة ف ادةالدراسية ادة إجبارية للمواد اإلجباري ي م ان الرسوب ف ا إذا ك ة  ، وأم اختياري

ي  ة ف واد االختياري ة الم من قائم رى ض ادة أخ ادة أو أي م ذه الم ة ه ادة دراس ب إع وز للطال فيج
ة ادة االختياري بة للم ادة بالنس ادة مع ي رس خطته الدراسية، وتعتبر هذه المادة التعويضية كم ب الت

  فيها من حيث حساب عالمتها في المعدل الفصلي والتراكمي.
ن (  ب. ل م ة أق ى عالم ا عل ل فيه ادة حص ة أي م ادة دراس ب إع ه ج+للطال ع معدل راض رف ) ألغ

  التراكمي وتحتسب له في هذه الحالة العالمة األعلى فقط.
ي  ج. ادة ف ك الم وب لتل ة الرس ت نتيج ة تثب ادة إجباري ي م ب ف وب الطال ال رس ي ح د  ف جله، وعن س

ادة  تبدالها بم ا أو اس ق إعادته ه ح ة فل واد االختياري ا الم ى. أم ة األعل ه العالم ب ل ا تحتس إعادته
  اختيارية أخرى من خطته مع حذف العالمة السابقة.

دخل إحال إعادة الطالب دراسة مادة بسبب رسوبه، أو ألي سبب آخر ف في  د.  ادة ت ك الم ن ساعات تل
ه في حساب عدد الساعات ا رة واحدة وتحتسب ل لمطلوبة للتخرج وفي حساب المعدل التراكمي م

 .العالمة األعلى
  

  الفصل السادس: الدراسـة الخاصة (حرة أو استدراكية)
  

  تشتمل الدراسة الخاصة على نوعين من الدراسة هما: أ.       ):16المادة (
 .الدراسة الحرة . 1
 .الدراسة االستدراكية . 2
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ي يجوز أ     ):17المادة ( د الن يسجل للدراسة الحرة في بعض المواد ف ات أو معاه ي جامع ذين يدرسون ف ة ال ة الطلب جامع
ذلك ر، وك واد خالل فصل دراسي أو أكث ذه الم ي دراسة ه ون ف ن يرغب  عليا داخل األردن أو خارجه مم
ال أو ي األعم اراتهم ف م ومه ين أدائه ة تحس ية بغي ارفهم التخصص ق مع ي تعمي ون ف خاص الراغب  األش

  .الوظائف التي يقومون بها، أو إلثراء معرفتهم الثقافية أو األكاديمية
  

  :أتييشترط في قبول الطالب للتسجيل في الدراسة الحرة ما ي       ):18المادة (
ي شهادة  . أ ه ف ل معدل أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها على أن ال يق

 جامعة.الالحد األدنى للقبول في الثانوية العامة عن 
  .جامعةاليستثنى من الشرط السابق (أ) الطلبة المسجلون للدراسة في جامعات أو معاهد عليا غير  . ب

  

ة     ):19المادة ( ن الدراسة المنتظم اً م ول فصالً مؤقت الوريوس المفص ب البك تدراكية طال ة االس ي الدراس ل ف يجوز أن يقب
  :اآلتيةوفق الشروط  )2( عنبسبب تدني معدله التراكمي 

دل  )1( إذا كان معدل الطالب التراكمي ال يقل عن  أ. ذا المع فانه يمنح (أربعة فصول دراسية) لرفع ه
ان  )2( إلى ه إال إذا ك ن التخصص الملتحق ب اً م فأكثر، فإذا أخفق في رفع معدله يتم فصله أكاديمي

ن الس75قد أنهى ما مجموعه ( ـ%) م دة لمـ ات التخـرجاعات المعتم ه التراكمي  وأ تطلب ان معدل ك
ن ل ع ى فص)1.75( ال يق ة يعط ذه الحال ي ه يالن ، وف افيان دراس ب اإض دهما الطال ل بع ن يفص

  فأكثر. )2( أكاديمياً من التخصص إذا لم يتمكن من رفع معدله إلى
تنفالل حقي  ب. د اس اً بع دة الذمجلس منح الطالب فصالً دراسياً استدراكياً نهائي رة ه الم ب الفق ة حس قانوني

ه يفصل  ،فأكثر )2( لىإ(أ) من هذه المادة لغايات رفع معدله التراكمي  ذلك فإن ب ب ق الطال فإذا أخف
 من التخصص فصالً نهائياً.

  

ه التراكمي وعدم اليحق للطالب المفصول فصالً نهائياً من تخصصه في       ):20المادة ( دني معدل ق بت ة ألسباب تتعل جامع
ى أن ينهي أخر طالما آتسوية وضعه، أن يحول إلى تخصص  قدرته على ه، عل ول في نه يحقق شروط القب

ع سنوات) 7درجة البكالوريوس في مدة أقصاها ( ة (للتخصصات ذات أرب ي الجامع ) سنوات من قبوله ف
نوات)8و( س س ات ذات خم نوات (للتخصص تجد أو  ،) س ب المس ة الطال ك معامل ي ذل ب ف ل الطال ويعام

  في هذه الحالة للطالب الرجوع الى التخصص الذي فصل منه. حقمن أي جامعة أخرى وال يالمنقول 
  

ى الدراسة االستدراكية (      ):21المادة ( ة إل ن الدراسة المنتظم ول م ) 15يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب المح
ادي و( ل الع ي الفص دة ف اعة معتم اع9س يفي، و) س ل الص ي الفص دة ف ل ات معتم ك فص ن ذل تثنى م يس

ادة ( اً الم ق عملي ث تطب د (9التخرج حي رة (ج) بن ب التراكمي عن4) فق دل الطال ل مع  ) شريطة أن ال يق
)1.75(.  

  

اً أف )2( إذا تمكن الطالب من رفع معدله إلى     ):22المادة ( ول حكم ل من فصول الدراسة االستدراكية يح ي أي فص كثر ف
  إلى الدراسة المنتظمة.

  

ات       ):23( المادة ي تعليم واردة ف ات ال ات والعالم ة واالمتحان ة شروط المواظب تطبق على المسجلين في الدراسة الخاص
  منح درجة البكالوريوس.

  

  يستفيد طالب الدراسة الخاصة من جميع الخدمات والتسهيالت الجامعية المتوافرة ويمنح هوية جامعية.      ):24المادة (
  

  تحتسب فترة الدراسة االستدراكية ضمن الحد األقصى لسنوات الدراسة في الجامعة.      ):25المادة (
  

  تطبق تعليمات االنقطاع والتأجيل على الطلبة المسجلين في الدراسة االستدراكية.      ):26المادة (
  

  ستدراكية.الثناء الدراسة امن رسوم الساعة المعتمدة لكل ساعة معتمدة يسجلها الطالب أ )%50( يضاف      ):27المادة (
  

 الفصل السابع: السحب واإلضافة
  

بة للفصل     أ.     ):28المادة ( ا بالنس يسمح للطالب بالسحب واإلضافة خالل أسبوعين من بداية الفصل بحٍد أقصى، أم
ب بالس مح للطال يفي فيس ـالص الل أســ افة خ ـحب واإلض هــ ت ل ل وال يثب ة الفص ن بداي ي  بوع م ف

جله مالح دة س الل الم ا خ ا غيره تبدل به ي اس حبها، أو الت ي س ادة الت ن الم حب) م ة (منس ظ
  :اآلتيةالمذكورة، وذلك في الحاالت 

 إذا تم تغيير تخصصه. . 1
افة  . 2 حب أو اإلض ة الس ت عملي ه، وكان جل في ذي س ل ال ي الفص ا ف ه متوقع ان تخرج إذا ك

 ضرورية لتخرجه في ذلك الفصل.
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 عنها. رغب في إضافة مادة أخرى بدالً ودراسي للطالب إذا ألغيت مادة ما من البرنامج ال . 3
4 .  ً ميا ا رس ادة م رح م د ط دل موع ك  إذا ع ى ذل ب عل ب وترت دول الطال ي ج ارض ف تع

 الدراسي.
 إذا تم طرح مادة جديدة بعد انتهاء موعد تسجيل الطالب ورغب في إضافة هذه المادة. . 5
ي الفصل السابق ( . 6 لي ف ب الفص أكثر للنظ B80%-إذا كان معدل الطال ابق) ف وي الس ام المئ

ن تسعة عشر، بحد أقصى ( ر م ة أكث ادي 21ورغب بدراس ي الفصل الع دة ف ) ساعة معتم
 .التالي

ة  . 7 ى عالم ا عل ن (أإذا رسب في مادة ما في الفصل السابق أو حصل فيه ل م ) ورغب جق
 في إعادة دراسة المادة نفسها.

 إذا وقع خطأ في إرشاد الطالب. . 8
ي دراسة إذا كان الطالب تحت مف . 9 عول اإلنذار األكاديمي أو الدراسة االستدراكية ورغب ف

 مادة ما لرفع معدله التراكمي إلى الحد األدنى.
بوع    .1  ب. ة األس اها نهاي دة أقص الل م ر خ ادة أو أكث ة م ن دراس حاب م ب باالنس مح للطال يس

ة التاسعواألسبوع الخامس عشر من بداية الفصل األول والثاني،  الصيفي  الفصل من بداي
ذا ارة (منسحب)، وال يجوز نتيجة له ي سجله عب  وبخسارة مالية، وفي هذه الحالة يثبت ف
ي  بء الدراس ى للع د األدن ن الح ب ع جلة للطال اعات المس دد الس ل ع حاب أن يق االنس

  المسموح به وفق هذه التعليمات.
جي  .2 ول والتس رة القب ده دائ اص تع وذج خ ب نم ة حس ارة مالي حاب بخس تم االنس ى أن ي ل عل

  المختص واعتماد مدير القبول والتسجيل. العميديتضمن هذا النموذج موافقة 
ر     .3 ه يعتب رة فإن ذه الفق ن ه د األول م ي البن ذكورة ف دة الم الل الم ب خ حب الطال م ينس إذا ل

 ً  بالمواد التي سجلها. ملتزما
ن ك  ج. حباً م اً في حال انسحاب الطالب من مادة دراسية، يعتبر الطالب منس واد المسجلة الحق ة الم اف

  والتي كانت المادة المسحوبة متطلباً سابقاً لها.
ي تقتضيها      د. ي الحاالت الت رى إال ف ى شعبة أخ ة إل ي شعبة معين ال يسمح بانتقال الطالب المسجل ف

  .عميد التي تتولى طرح المادةالأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والحاالت التي يقدرها 
ع م  هـ. ادة (م ن الم رة (د) م ي الفق ا ورد ف اة م ه10راع وع غياب اوز مجم ذي يتج ب ال د الطال  ) يع

)15%(  ً د منسحبا ن العمي ول م ذر مقب ادة بع ررة للم ي  من الساعات المق ت ف ادة ويثب ك الم ن تل م
  ).سجله مالحظة (منسحب

ذلك الفصل. ويحق   و. ته ل واد الفصل مؤجال لدراس ع م ب أن يعتبر الطالب المنسحب من جمي للطال
ى اليتقدم بطلب ا ع النسحاب من جميع المواد المسجلة في الفصل إل ة األسبوع الراب ل نهاي د قب عمي

اني أو األسبوع  ن الفصل التاسععشر من الفصل األول أو الث ت  .الصيفي م ة يب ذه الحال ي ه وف
  عميد في طلب االنسحاب ويبلغ دائرة القبول والتسجيل بقراره. ال

ابق إن مجلس الموالل  ز. ن فصل دراسي س ر م ادة أو أكث ى سحب م ة عل س باألسباب افق ع المجل قتن
ك الفصل  ي ذل ب ف الموجبة، وال يجوز نتيجة لهذا االنسحاب أن يقل عدد الساعات المسجلة للطال

 عن الحد األدنى للعبء الدراسي المسموح به وفق هذه التعليمات.
 

 : تأجيل الدراسةالثامنالفصل 
  

ة المختصة يحق أ.     ):29المادة ( ا الجه ع به ه أسباب تقتن وافرت لدي ا إذا ت للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته لفصل م
 ً   :أتيلما ي بالموافقة على التأجيل وذلك وفقا

مجلس الكلية، إذا تقدم بطلبه قبل نهاية األسبوع الرابع من بدء الفصل العادي أو الثاني  . 1
 من الفصل الصيفي.

  عدا ذلك. مجلس فيماال  .2
  إذا لم يتقدم الطالب بطلب التأجيل قبل نهاية األسبوع السادس عشر يعتبر منقطعاً عن الدراسة.    ب.
ا  ،ة متصلة أو متفرقةيتأجيل أربع فصول دراس للطالبيحق   ج. ع به ن الوفي حاالت يقتن س يمك مجل

  لى ستة فصول بحد أقصى.إزيادة عدد فصول التأجيل 
ب مؤجالً التأديبي عقوبة الفصل إذا أوقعت       د. ر الطال المؤقت على أي طالب لمدة فصل أو أكثر فيعتب

  حكماً.
  ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس.  ه.
ً      .و   .مجلسالبقرار التأجيل الصادر عن مجلس الكلية أو  يبلغ مدير القبول والتسجيل رسميا

  

  الفصل التاسع: االنقطاع عن الدراسة
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ة   أ.     ):30المادة ( ي الجامع جيله ف ر تس داً يعتب ياً واح الً دراس اوز فص رة تتج ة لفت ن الدراس ب ع ع الطال إذا انقط
ً  مجلس الموافقة على إعادة تسجيله إذا قدم عذراً لملغى، إال أن ل   يقبله المجلس. قهريا

  من الحد األعلى للمدة المسموح بها للدراسة. تحتسب مدة االنقطاع عن الدراسة  ب.
  ) فصول دراسية متصلة أو متفرقة.6للطالب أن ينقطع عن الدراسة لمدة تزيد عن ستة ( حقال ي  ج.
د عن سبع   د. يجوز معادلة المواد التي درسها الطالب في الجامعة إذا انقطع عن الدراسة لمدة ال تزي

ً سنوات على أن يجري إعادة تسجيله برق ابقا ً  م جامعي جديد في أي تخصص لم يفصل منه س ا  طبق
  ألسس القبول المعمول بها.

  ) يعتبر منقطعاً عن الدراسة.28إذا لم يتقدم الطالب بطلب تأجيل دراسته وفقاً للمادة (  ه.
  

 الفصل العاشر: االنسحاب من الجامعة
  

ه أ  أ.     ):31المادة ( ة فعلي ن الجامع حاب م ب االنس ب الطال ى إذا رغ د إل وذج المعتم الل النم ن خ ب م دم بطل ن يتق
اني  ن الفصل الدراسي األول والث ع عشر م دائرة القبول والتسجيل وذلك قبل نهاية األسبوع الراب
ي سجله  ه ف ت ل ة تثب ذه الحال ي ه ب، وف ه الطال أو األسبوع السابع من الفصل الصيفي المسجل ب

  جامعة ملغى.مالحظة "منسحب من الجامعة" ويعتبر تسجيله في ال
ه   ب. اله فترصد ل ي (أ) أع واردة ف ة ال رة الزمني إذ تقدم الطالب بطلب االنسحاب من الجامعة بعد الفت

ا  دم المتحاناته م يتق ي ل واد الت ا الم ا، أم العالمات التي حصل عليها في المواد التي تقدم المتحاناته
  فترصد له عبارة (منسحب) من تلك المادة.

ح حقي  ج. ى للطالب المنس ب إل ى انسحابه بطل ع سنوات عل ي أرب ل مض دم قب ة أن يتق ن الجامع ب م
اديمي ال جله األك د تسجيله يحتفظ بس إذا أعي مجلس للنظر في إعادة تسجيله في نفس التخصص، ف

ي بها على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول  كامالً  ادة تسجيله، وف د إع عن
ى هذه الحالة تحسب له مدة ا ا للحصول عل دة المسموح به ى للم لدارسة السابقة ضمن الحد األعل

  درجة البكالوريوس.
ب   د. ي طل ت ف ل الب ة قب ن الجامع ه م رئ ذمت ة أن يب ي الجامع على الطالب المنسحب من الدراسة ف

  انسحابه.
  

 ةأو التجسير من الكليات الجامعية المتوسط الفصل الحادي عشر: االنتقال من الجامعات األخرى
  

ً اليسمح بانتقال الطلبة غير المفصولين تأديبياً من جامعة معترف بها إلى     ):32المادة (   :اآلتيةللشروط  جامعة وفقا
قبوله في تلك أن يكون معدله في الثانوية العامة أو ما يعادلها مقبوال في الكلية المنتقل إليها سنة      أ. 

  .الجامعة
نظام المواظبة (ال يقبل االنتساب) وعلى  يتبعان في جامعة أو معهد عالٍ  أن يكون الطالب مسجالً      ب.

  .أن تكون الجامعة والتخصص معترف بهما
جامعة عمان األهلية النسبة المئوية لعدد الساعات المعتمدة التي سيدرسها الطالب في أن ال تقل       ج. 

  .ول له الطالبمن مجموع ساعات الخطة الدراسية في التخصص المنق )%50( عن
تحتسب للطالب المواد التي نجح فيها في الجامعة المنتقل منها إذا كانت ضمن خطته الدراسية      د. 

  جامعة، على أن يتم معادلة المواد مرة واحدة في الفصل الذي يلتحق به بالجامعة.الالمقررة في 
جامعة أخرى ضمن معدله التراكمي  ال تحتسب عالمات المواد التي سبق للطالب أن درسها في     هـ. 

  جامعة.الفي 
يقبل الطالب الذي حصل على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في أي تخصص في       و. 

 جامعة شريطة استيفاء شروط القبول المقررة لهذا التخصص على أن يدرس ما ال يقل عنال
  جامعة.الصص في من مجموع ساعات الخطة الدراسية المعتمدة للتخ )50%(

اظر شريطة   .ز ي التخصص المن يقبل الطالب الذي اجتاز امتحان الشامل لكليات المجتمع األردنية ف
  أسس التجسير الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية.أن تنطبق عليه 

ارج األر  .ح ن خ ادرة م ع الص ات المجتم وم كلي هادة دبل ى ش ذي أنه ب ال ل الطال ريطة يقب أن دن ش
  أسس التجسير الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية. تنطبق عليه

ل يحق   .ط ب المنتق ي درسها الطال واد الت ة الم ى معادل نللعميد الموافقة عل رف  م ة أخرى معت جامع
الً د ة فص ل الدرج ا لني ل بها، وفي هذه الحالة يقتطع من سقف المدة الزمنية المسموح به ياً لك راس

  ) ساعة معتمدة محتسبة.15(
  

ة وكانت ضمن الإذا قبل طالب في تخصص ما، وسبق له أن درس بنجاح مواد دراسة خاصة حرة في     ):33المادة ( جامع
ه  ي حساب معدل ا ف دخل عالماته واد، وت ذه الم ه ه ب ل ه، تحس ل في ذي قب ي التخصص ال ه الدراسية ف خطت

  سنوات. )7( مضى على دراسته لها أكثر منالتراكمي شريطة أن ال يكون قد 
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 الفصل الثاني عشر: االنتقال من تخصص إلى آخر في الجامعة
  

ة   أ.    ):34المادة ( ة العام ي الثانوي ه ف دل عالمات ان مع ة إذا ك يجوز انتقال الطالب من تخصص إلى آخر في الجامع
  يؤهله لاللتحاق بالتخصص الجديد.

ال إل  ب. ذا الغرض تقدم طلبات االنتق اذج المخصصة له ى النم جيل عل ول والتس دير القب ة ى م وبموافق
ً  المنتقل إليها عميد الكلية   .الطالب خطيا

ا،   ج.   ي درسها ونجح به واد الت ن الم عند انتقال الطالب إلى تخصص آخر يحق له احتساب أي مادة م
دخل ع ي على أن تكون ضمن مواد الخطة الدراسية للتخصص المنتقل إليه، وت ادة ف ك الم ات تل الم

  المعدل الفصلي والمعدل التراكمي للطالب.
ات   د.    ك لغاي د وذل ب الجدي ة الطال ة معامل ر داخل الجامع ى آخ ن تخصص إل يعامل الطالب المنتقل م

ي  ا ف ول به دة والمعم ية المعتم التأجيل واإلنذار والفصل من التخصص وتطبق عليه الخطة الدراس
  التخصص المنتقل إليه.

  

  لفصل الثالث عشر: المواد البديلةا
د  أ.  ):35المادة ( د بع يس أ للعمي ذ رأي رئ مخ اديمي القس ب األك د الطال ب  ومرش درس الطال ى أن ي ق عل أن يواف

  ، ووفق األسس اآلتية:مادتين بديلتين بحٍد أقصى
 والمستوى. لة من حيث عدد الساعات المعتمدةيأن تكون المادة البديلة مماثلة للمادة األص 
 60مخرجات المادة البديلة مماثلة للمادة األصلية بنسبة ال تقل عن  كونأن ت%.  
  لم يدرسه الطالبللمادة البديلة متطلٌب سابق يكون أن ال. 

  

  :اآلتيةوذلك في الحاالت 
إذا توقف احتمال تخرج الطالب على مادة واحدة أو مادتين إجباريتين وكانت أي منهما   .1

لذي يتوقع أن يتخرج فيه أو كانت مطروحة ومتعارضة مع غير مطروحة في الفصل ا
  مادة إجبارية أو اختياريه أخرى من تخصصه سجلها الطالب في ذات الفصل.

  .إذا رسب الطالب ثالث مرات أو أكثر في مادة إجبارية  .2
نفس  تكون المادة البديلة من نفس قسم المادة اإلجبارية المستبدلة، وفي حال تعذر ذلك فمن      .ب 

  الكلية، وإن تعذر ذلك فمن كلية أخرى.
  تطبق تعليمات المادة المعادة على المادة البديلة.  ج.

المادة  ذا رسب الطالب في المادة البديلة وطرحت المادة األصيلة في الفصل التالي، عليه دراسةإ  د. 
  األصيلة وتطبق عليها تعليمات المادة المعادة.

يعفى من  البديلة ولم يتخرج في ذلك الفصل ثم طرحت المادة األصيلة إذا نجح الطالب في المادة  ه.
 دراستها.

 

  أحكام عامةالفصل الرابع عشر: 
  

ذا      ):36المادة ( س له ا المجل ه حسب إجراءات يقره ة المسجلين في ة للطلب يتولى قسم التخصص متابعة السيرة األكاديمي
  الغرض.

  

رح على الطالب الذي ي     ):37المادة ( ذي يط م ال دى القس وذج خاص ل ة نم وم بتعبئ ا، أن يق توقع تخرجه في نهاية فصل م
رة  م ودائ ن القس ولى كل م ث يت ذي يسبق فصل التخرج حي ة الفصل ال دة أقصاها نهاي ي م التخصص ف

  القبول والتسجيل معا مهمة التحقق من استيفائه شروط التخرج.
  

ن ال     ):38المادة ( بقة م ة مس وز بموافق ب يج ماح للطال تص الس د المخ يب العمي ى تنس اء عل ة وبن باب قهري س ألس مجل
ن ( د ع ا ال يزي ة م ارج 15بدراس رى خ ـة أخ ي جامعــ د ف ـي واح ل دراس ع فص دة وبواق ـاعة معتم ) س

ا ال  ب وبم ة الطال ن خط اظرة م واد من أة لم واد مكاف ذه الم ون ه ريطة أن تك ا، ش رف به ة معت المملك
  لى أن يكون ذلك لمرة واحدة فقط.)، ع31يتعارض مع المادة (

  

  :اآلتيةدرجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام المتطلبات  تمنح     ):39المادة (
دل تراكمي ال   أ. ى مع ي الخطة الدراسية والحصول عل النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج ف

  ).2عن ( يقل 
ام قضاء المدة المطلوبة للحصول على الدرجة وعدم تجاو  ب. ن أحك دة القصوى حسبما ورد م ز الم

 ) من هذه التعليمات.9في المادة (
  .أن يقضي الطالب فصل التخرج في الجامعة  ج.
  أن يحصل على وثيقة تثبت براءة ذمته من الجامعة.  د.
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ا  طالعه على النشرات الصادرة عناعذر الطالب بعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم  يقبلال      ):40المادة ( ة، أو م الجامع
  ينشر على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات.

  

ذه ال     ):41المادة ( ذ ه ن تنفي ؤولون ع جيل مس ول والتس دير القب ة وم ام األكاديمي اء األقس ات ورؤس داء الكلي رئيس وعم
  التعليمات.

  

  ذه التعليمات.مجلس في الحاالت التي لم يرد نص بخصوصها في هاليبت      ):42المادة (
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  تعليامت منح درجة املاجستري 
 يف جامعة عامن األهلية

  2018) لسنة 18استناداً لقانون الجامعات األردنية رقم (

  
  

ة  ):1( المادة ان األهلي ة عم ي جامع ة، والمعد2019" لسنة *تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة الماجستير ف  ل
ن 31/03/2019 ) تاريخ2019- 02/06/2018رقم ( األمناءبموجب قرار مجلس  اراً م ا اعتب ل به ، ويعم

  .إقرارهاتاريخ 
  

دل  اآلتيةيكون للكلمات والعبارات   ):2( المادة م ت ا ل اه م ا أدن اني المخصصة له ات المع ذه التعليم ي ه حيثما وردت ف
  القرينة على غير ذلك:

  

  .جامعة عمان األهلية  :    الجامعة
    .رئيس الجامعة  :    الرئيس
    .مجلس الدراسات العليـا في الجامعة :  المجلس

     .الدراسات العليـاكلية عميد   :    العميد
    .التي تمنح درجة الماجستير من كليات الجامعةكليةأي :  الكلية
    .المعنية أي قسم أكاديمي فـي الكليــة :  القسم

     .لجنة الدراسات العليا في الكليــة  :   لجنة الكليــــة
    .لجنة الدراسات العليا في القســم:  جنة القســـمل

    .عضو هيئة التدريس الذي يشرف على رسالة الطالب :   المشــــــــرف
    .أي برنامج دراسات عليا في الجامعة :  البرنامج

  

  الخطة الدراسيةالفصل األول: 
  

ى درجة الماجستير (ت  ):3( المادة دة) ساعة م33كون متطلبات الحصول عل ى  عتم لعل ات  األق ذه المتطلب وزع ه وت
  :على النحو اآلتي

  مسار الرسالة  أوالً:
، تتضمن )700() ساعة معتمدة من مستوى 21- 15المواد اإلجبارية ويخصص لها (  أ.

  .) ساعات معتمدة كحد أدنى تتعلق بمنهجية البحث العلمي3(
   .)700( ىمعتمدة من مستو ات) ساع9- 3المواد االختيارية ويخصص لها (  ب.
  ).799( ) ساعات معتمدة، ويخصص لها الرقم9الرسالة الجامعية ويخصص لها (  ج.

  

  مسار الشامل  ثانياً:
) 3، تتضمن ()700( معتمدة من مستوى ) ساعة24المواد اإلجبارية ويخصص لها ( . أ

ساعات معتمدة كحد أدنى تتعلق بمنهجية البحث العلمي وطرق التحليل الكمي 
  الدراسية حسب التخصص. والنوعي والحاالت

  
  31/03/2019) تاريخ 2019- 02/06/2018قرار مجلس األمناء رقم (*

  
  .)700( معتمدة من مستوى ساعات) 9المواد االختيارية ويخصص لها (     ب.
الشامل ويتقدم له الطالب بعد إنهاء جميع المواد بنجاح، ويخصص له الرقم  االمتحان      ج.

)798.(  
حان الشامل ويتقدم له الطالب بعد إنهاء جميع المواد بنجاح، ويخصص له الرقم االمت     ج.

)798.(  
  

ى  أو العكس يجوز تحويل الطالب من مسار الرسالة إلى مسار الشامل  أ.  ):4( المادة اء عل بقرار من المجلس بن
  .تنسيب من لجنتي القسم والكلية

ضمن البرنامج  أو العكسمسار الرسالة  يجوز تحويل الطالب من مسار الشامل إلى  .1    ب.
) ساعة معتمدة من خطته الدراسية، وأن يكون 15الواحد شريطة أن يكون قد أنهى (

على األقل، وأن يتوافر مشرف على رسالته، ويكون  )3.2( )%80( معدله التراكمي
  .الطلبة من بين المتقدمين للتحويل تنافسياً حسب معدالتهم التراكمية اختيار

س   .2 ي نف الة ف ار الرس ى مس امل إل ار الش ن مس ل م ي التحوي راغبين ف ة ال وز للطلب يج
ة  ا بأسماء الطلب ة الدراسات العلي د كلي تم تزوي ى أن ي ي، عل م المعن دم للقس البرنامج، التق
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دء الفصل الدراسي،  ن ب دة أقصاها األسبوع األول م ي م ل ف الذين حققوا شروط التحوي
  .ذه الفترةوال يقبل أي طلب تحويل بعد ه

عند تحويل الطالب من مسار إلى آخر تحسب له جميع المواد التي درسها ضمن الخطة الدراسية   ج.
  .المقرة له وتدخل عالمات تلك المواد في المعدل التراكمي للطالب

  

ن ا  ):5( المادة رار م اديمي وبق ن المرشد األك س يجوز في حاالت خاصة تقدرها لجنتا القسم والكلية وبتنسيب م لمجل
ة  ادة اختياري ة م دة دراس ة، واح ة أو متعارض ر مطروح ة غي ادة إجباري ن م ة ع ون بديل ة تك ن الخط م

ى أن البديلة شريطة أن ال تكون المادة  ي للتخصص، وعل ب التطبيق ية ذات الجان واد األساس من ضمن الم
  .لى استكمال الطالب دراسة كافة المواد اإلجبارية في نهاية ذلك الفصلإيؤدي ذلك 

  

رة واحدة   ):6( المادة ب م ادة للطال عند طرح مواد (مواضيع خاصة) أو ما شابه ضمن الخطط الدراسية تحتسب الم
  .فقط حتى وإن اختلف المحتوى

  

توى       أ.  ):7( المادة واد مس ن م ه م ة ل تدراكية الالزم واد االس ب الم ول الطال د قب دد عن ص أن يح م التخص لقس
الوريوس ر البك ا ض ي يراه د عالت ى أن ال تزي ب، عل ي للطال توى العلم ع المس ) 9( نورية لرف

ى  ذا الفصل ضمن الحد األعل ب ه ول، وال يحتس ب القب ي طل ساعات معتمدة، وتحدد هذه المواد ف
 .لمدة الدراسة

ال تطلب أي مواد استدراكية من الطالب الذي يكون تخصصه في درجة البكالوريوس هو ذات   ب.
  تير الذي قبل فيه.التخصص في برنامج الماجس

، الماجستير درجة ال تحسب ساعات المواد االستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل  ج.
  .وتظهر هذه المواد في الكشف دون احتساب عالماتها في المعدل التراكمي

ل على الطالب أن ينهي المواد االستدراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية العام الجامعي األو  د.
بالبرنامج، ويجوز في حاالت خاصة السماح للطالب بتجاوز هذه المدة بقرار من  اللتحاقه

  ة.لس وتوصية من لجنتي القسم والكليالمج
  

تير (      أ.     ):8( المادة ى درجة الماجس دة الحصول عل ة) 8يكون الحد األعلى لم ية، ثماني دون احتساب  فصول دراس
ون منهم، وتك ن ض يفي م ل الص دة  الفص ك قابلالم ى وذل د أعل د كح ي واح ل دراس د لفص ة للتمدي

ك  رج إبتوصية من المجلس وقرار من مجلس العمداء شريطة أن يؤدي ذل ات التخ اء متطلب ى إنه ل
  .بنجاح في ذلك الفصل

يجوز أن تزيد مدة التأجيل واالنسحاب بعذر بمجموعها على فصلين دراسيين وال تحسب هذه ال   ب.
، وفي حال تخلف الطالب عن التسجيل على لمدة الحصول على الدرجةالمدة ضمن الحد األ

  لفصلين دراسيين متتالين يلغى قبوله في البرنامج.
  ة.) أربعة فصول دراسي4يكون الحد األدنى لمدة الحصول على درجة الماجستير (  ج.

  

ى درجة الما       أ.       ):9( المادة دة الحصول عل ى لم ى للعبء الدراسيمع مراعاة الحد األعل ون الحد األدن تير يك  جس
ب اني للطال ل األول والث ي الفص ى (6( ف د األعل دة، والح اعات معتم دة، 12) س اعة معتم ) س

  .وتحسب ساعات الرسالة من ضمن هذا العبء الدراسي
   .) ساعات معتمدة9يكون الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي (  ب.
) ساعات معتمدة 3رها لجنتا القسم والكلية السماح للطالب بتسجيل (يجوز في حاالت خاصة تقد  ج.

  .، على أن يكون ذلك لمرة واحدة فقط خالل فترة دراستهأي من الفصول الدراسيةخالل 
) ساعات   3يجوز للطالب تسجيل رسالته مجزأة على ثالثة فصول على األكثر، وبحد أدنى (د.     

 .معتمدة في الفصل الواحد
  

  لقبـــولاالثاني:  الفصل
 

ك   ):10المادة ( تير، وذل رامج الماجس ي ب يقبلون ف ذين س ة ال دد الطلب امعي ع ام ج ل ع ع ك داء مطل س العم دد مجل يح
  .بتوصية من المجلس بناء على تنسيب من لجان الدراسات العليا في األقسام والكليات المختصة

  

  شروط القبول في البرنامج:  ):11المادة (
  :عامةالوط شرال  أوالً: 

أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن "جيد" أو ما   أ.
  يعادله وذلك من جامعة معترف بها.

كالوريوس في حقل التخصص أو أحد الحقول ذات العالقة وذلك بأن تكون درجة ال  ب.
  .وفقاً للخطة الدراسية للبرنامج

  .باالنتظامجة البكالوريوس أن يثبت المتقدم أنه حصل على در  ج.
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يجوز قبول الطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير مقبول وذلك وفقاً   د.
  .ة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأنللتعليمات الصادرة عن وزار

 اجتيازهعلى الطالب المتقدم بطلب التحاق لبرامج الماجستير إرفاق شهادة تبين   ه.
أو االمتحان الوطني، وبخالف ذلك يلزم الطالب باجتياز  هفل أو ما يعادلالتو المتحان

مساقي الكفاءة المطلوبة باللغة اإلنجليزية خالل السنة األولى والتي تطرحها الجامعة 
بهذا  والبحث العلمي زارة التعليم العاليالنافذة والصادرة عن وحيث تطبق التعليمات 

  .الخصوص
  

  :خاصةالشروط ال  ثانياً:
يجوز لقسم التخصص وضع شروط خاصة إضافية لاللتحاق بالبرنامج الذي يطرحه   أ.

ذلك القسم على أال تتعارض هذه الشروط مع اإلطار العام لبرامج الدراسات العليا أو 
 .هذه التعليمات

، وتعتبر لالعتماديجب أن تظهر هذه الشروط بوضوح في الخطة الدراسية المقدمة   ب.
  . منها جزءاً 

  .يجوز أن تتضمن الشروط الخاصة امتحانات معدة من القسم المعني بموافقة المجلس  ج.

 كلية الدراساتتقدم طلبات االلتحاق ببرامج الماجستير على النموذج المعد لهذا الغرض إلى   أ.     ):12المادة (
 . تية الالزمةالعليا خالل الفترة التي يحددها المجلس، وترفق بتلك الطلبات جميع األوراق الثبو

قائمة (األصالء والبدالء) المقترح قبولهم مع طلباتهم إلى  بإرسالالعليا  كلية الدراساتتقوم   ب.
  .الدراسات العلياكلية الكلية المختصة لتدقيقها والتنسيب بما تراه إلى 

 .كليةيصدر المجلس قوائم بأسماء المقبولين في البرامج بناًء على تنسيب من لجنتي القسم وال  .ج
  

  .في أي مرحلة من مراحل دراسته ال يجوز أن يُقبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحد  أ.      ):13المادة (
  .في نفس البرنامج إذا فصل الطالب نهائياً من برنامج ماجستير فال يجوز أن يقبل مرة أخرى  ب.

  

  لجان الدراسات العليا ومهامهاالفصل الثالث: 
  

تشكل لجنة القسم بقرار من عميد كلية التخصص وبعد االستئناس برأي رئيس القسم وتفوض   .أ   ):14المادة (
  :إليها صالحيات مجلس القسم المتعلقة بالدراسات العليا، ويكون تشكيل اللجنة كاآلتي

1.   ً   .رئيس القسم/ رئيسا
ن تضم على األقل من األساتذة واألساتذة المشاركين، ويجوز عند الضرورة أ اثنان  .2

اللجنة أعضاء هيئة تدريس برتبة أستاذ مساعد شريطة أن تنطبق عليهم شروط 
  .التدريس واإلشراف في برامج الماجستير

تتولى لجنة القسم اإلشراف على أمور الدراسات العليا في القسم وضمان االلتزام بسياسات   ب.
  :اللجنة على ما يلي اتيوتعليمات الدراسات العليا وأخالقيات البحث العلمي، وتشتمل صالح

  تعيين مرشد أكاديمي في بداية العام الجامعي لطلبة التخصص الواحد في القسم ممن
  .تنطبق عليه شروط التدريس واإلشراف في برامج الدراسات العليا

 تقديم التنسيبات المتعلقة بما يلي ورفعها إلى لجنة الكلية: 
 .استحداث برامج جديدة 
 برامج التي يقدمها القسم.لالدراسية ل متابعة وتحديث الخطط 
  ً  .أعداد الطلبة المقترح قبولهم سنويا
 برامج في القسم.لإقرار نتائج امتحانات المواد الدراسية ل 
 .تعيين المشرفين والمشرفين المشاركين 
  .اإلعالن عن الموضوعات البحثية المقترحة من قبل أعضاء هيئة التدريس 
 ئل الجامعية.مشاريع الرساالتنسيب ب 
 .تشكيل لجان المناقشة 
 .تحديد مواعيد المناقشة 
  رفع قوائم بأسماء الطلبة المرشحين للمنح الدراسية ومتابعة أعمالهم وتأمين احتياجاتهم

 داخل القسم للعمل.
 .تنسيق الندوات العلمية الخاصة بطلبة القسم 
 .إعالم الطلبة بالخطة الدراسية المطبقة عليهم 
 ماعات مع طلبة الدراسات العليا لبحث قضاياهم.عقد اجت 
 .إعداد قائمة بأسماء الطلبة المتوقع تخرجهم في أي فصل دراسي 
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 ليها صالحيات مجلس الكليةإتشكل لجنة الكلية بقرار من مجلس كلية التخصص وتفوض   أ.  ):15المادة (
  :بالدراسات العليا، ويكون تشكيل اللجنة على النحو اآلتي المتعلقة

ً  عميد الكلية/ . 1    .رئيسا
  .التي تطرح برنامج ماجستير رؤساء األقسام . 2
  .هيئة تدريس ممن تنطبق عليهم شروط التدريس واإلشراف عضوي . 3

الدراسات العليا في الكلية وضمان االلتزام بسياسات  شؤونتولى لجنة الكلية اإلشراف على   ب.
  :شتمل صالحيات اللجنــة على ما يأتيوتعليمات الدراسات العليا وأخالقيات البحث العلمي، وت

 ) من المادة2دراسة اقتراحات وتوصيات لجان األقسام الواردة في الفقرة (ب) البند (  . 1
 .) من هذه التعليمات، والتنسيب بها للمجلس14(

رسال قائمة تتضمن أسماء إعلى تنسيبات األقسام األكاديمية ب ءً تقوم لجنة الكلية بنا  . 2
كلية وتخصصاتهم الدقيقة من خارج الجامعة لكل برنامج إلى وعناوين المناقشين 

  .الدراسات العليا
برامج دراسات عليا جديدة في الكلية أو تعديل  باستحداثالدراسات العليا  كليةل التوصية . 3

 .البرامج القائمة أو المواد الدراسية التي تشملها
 ابعة قضاياهم.في الكلية لمت الماجستيرتنظيم لقاءات دورية عامة مع طلبة  . 4
 إعداد تقرير سنوي عن برامج الدراسات العليا في الكلية. . 5
  .لبرامجلإقرار نتائج امتحانات المواد الدراسية  . 6

  لجنة الكلية مهام لجنة القسم في حال عدم وجودها. تتولى  ج.
  

  يتولى المرشد األكاديمي المهام اآلتية:    أ.      ):16المادة (
  وسياسات وتقاليد وتعليمات الدراسات العليا في الجامعة.تعريف الطالب بفلسفة   .1
  مساعدة الطالب في التكيف واكتساب المهارات الالزمة للنجاح في الدراسات العليا.  .2
  متابعة سير الطالب األكاديمي وفق خطة استرشادية.  .3

  يتولى المشرف المهام اآلتية:  ب.
  اإلشراف على تقدم الطالب في موضوع رسالته.  .1
 توجيه الطالب وضمان التواصل معه بشكل منتظم.  .2
  تقديم تقرير فصلي إلى لجنة القسم عن مستوى تقدم الطالب في موضوع رسالته.  .3

 

  االنتقال والتحويلالفصل الرابع: 
  

ل من يجوز تحويل الطالب من برنامج إلى برنامج آخر في الجامعة، أو انتقاله من برنامج ماجستير مماث  ):17المادة (
جامعة أخرى في حال استيفائه شروط القبول في البرنامج الذي يرغب في التحويل أو االنتقال إليه 

  .أو ما يعادلها )3(شريطة توافر مقعد شاغر له، على أال يقل معدلـه التراكمي عن 
 

  .ج المقرر لهذا الغرضالدراسات العليا على النموذ كليةتقدم طلبات التحويل واالنتقال إلى   أ.      ):18المادة (
ن   ب. ال م ة، أو االنتق ي الجامع ر ف امج آخ ى برن تير إل امج ماجس ن برن ل م ى التحوي ة عل تم الموافق ت

د،  ن العمي ة م ة مكون ن لجن رار م رى بق ة أخ ن جامع ل م تير مماث امج ماجس ة وبرن د كلي عمي
 .وفقاً لنموذج معد لهذه الغاية ورئيس قسم التخصص، التخصص

  

وسبق له دراسة مواد في جامعة  ال يجوز أن يعادل للطالب المنتقل إلى الجامعة أو المقبول فيها  أ.       ):19المادة (
  .) تسع ساعات معتمدة من هذه المواد9أخرى ما يزيد على (

عمان  دراسة خاصة في جامعة إذا قبل الطالب في برنامج الماجستير، وسبق له أن درس مواد  ب.
  .) اثنتي عشرة ساعة معتمدة من هذه المواد12على ( ما ال يزيداألهلية يجوز أن يحسب له 

) ساعات 9يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لمدة الحصول على الدرجة للطالب لكل (  ج.
  .معتمدة تم معادلتها

  :يشترط في المواد التي درسها الطالب في جامعة أخرى ويرغب في معادلتها ما يلي  د.
ن حيث المستوى والمحتوى وعدد الساعات لمادة أو مواد في الخطة أن تكون مناظرة م  .1

  .الدراسية المقررة
أو ما يعادلها وأال يكون قد مضى على نقاط ) 3أال يقل تقدير الطالب في كل منها عن (  .2

  .دراستها أكثر من خمس سنوات
  :تحسب للطالب عند تحويله أو قبوله في برنامج آخر  هـ.

رها من المواد التي درسها في البرنامج السابق، وتدخل عالمات هذه المواد التي يختا  .1
  .المواد في معدله التراكمي إذا كان التحويل داخل الجامعة
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المواد التي يختارها من المواد التي درسها في البرنامج السابق، ال تدخل في معدلـه   .2
  .التراكمي إذا كان االنتقال من خارج الجامعـة

  .تساب أي مواد من خارج الخطة الدراسية التي التحق الطالب على أساسهاال يجوز اح  و.

ً   ز. وحصل بموجب ذلك على  ال تحسب للطالب أي مادة كان قد درسها أو درس ما يعادلها سابقا
  .شهادة أو درجة علمية أخرى

الكلية تتم الموافقة على احتساب المواد بقرار من المجلس بناء على توصية من لجنتي القسم و  ح.
  المختصتين.

  

يجوز للطالب الملتحق ببرنامج الماجستير في الجامعة وبقرار من مجلس العمداء أن يدرس ما   .أ      ):20المادة (
) ثالث ساعات معتمدة في برنامج مماثل في جامعة أخرى شريطة الحصول 3ال يزيد على (

من لجنتي القسم والكلية بناء على توصية  كلية الدراسات العلياعلى موافقة مسبقة من 
  .) ساعات9المختصتين، وفي جميع الحاالت يجب أال يتجاوز عدد الساعات المعادلة الكلي عن (

  .) أعاله ضمن المعدل التراكمي(أا تحسب عالمات الساعات في   ب.
  

  المواد والعالمات واالمتحاناتالفصل الخامس: 
  

  .يها الطالب من (أ) إلى (ج)تسجل العالمة التي يحصل عل  .أ      ):21المادة (
  .يخصص لعالمة المواد بالحروف النقاط المبينة إزاء كل منها  .ب

  

  النقاط  العالمة
  4  أ
  3.75  - أ

  3.5  ب+
 3 ب
 2.75 -ب

 2.5 ج+
 2 ج

 
   ) نقاط.3.00الحد األدنى للنجاح في المعدل التراكمي للمواد في برنامج الماجستير (     .أ      ):22المادة (

خطته  ) نقاط إعادة دراسة مادتين على األكثر من 3.00يجوز للطالب إذا قل معدلة التراكمي عن (   ب.                   
  الدراسية طيلة مدة دراسته، شرط أن تكون عالمته في كل مادة أقل من (ب).

  

  

المواد االستدراكية هي (ج+)، أما ر الحد األدنى لعالمة النجاح في كل مادة من مواد برامج الماجستي  ):23المادة (
  .فيشترط أن يجتازها الطالب بنجاح وذلك حسب مستوى المادة

  

إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما بسبب رسوبه أو لغايات رفع معدله التراكمي تحسب له العالمة       أ.       ):24المادة (
  األكاديمي. األعلى في المعدل الفصلي والتراكمي وتبقى األخرى في سجله

إذا كانت المادة المعادة اختيارية فيجوز للطالب دراسة مادة اختيارية أخرى غيرها، وتحسب   .ب
  العالمة األعلى في المعدل التراكمي وتبقى في سجله األكاديمي.

  

  :يكون توزيع عالمات المادة الواحدة على النحو اآلتي  ):25المادة (
ه األعمال اختباراً تحريرياً واحداً نصف فصلي على األقل عالمة ألعمال الفصل، وتشمل هذ    .1

)، وأعماالً أخرى قد تتضمن اختباراً %30ويرصد له نصف عالمة أعمال الفصل وهي (
 ) من العالمة، وبذلك يكون مجموع أعمال الفصــل%30وبحوثاً يرصد لها ( وتقاريرثانياً 

  من العالمة النهائية. )60%(
  ).%40نهائي ويخصص له (عالمة لالمتحان ال  .2
دين (  .3 ي البن ا ورد ف تثنى مم اميم، 2و 1يس رات، والتص اريع، والمختب دوات، والمش واد الن )، م

اعات  ا س ي له ريري الت دريب الس ي والت دريب العمل ة، والت ارات العملي ومات، واالختب والرس
  قة مجلس العمداء.معتمدة، إذ تكون لها معايير تحددها األقسام المعنية بعد الحصول على مواف

  
  
  

  يخصص للمعدل الفصلي والتراكمي التقديرات اآلتية:  ):26المادة (
  

  التقدير  العالمة
  ممتاز  4 -  3.65

  جيد جداً   3.64  -   3.00
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  المواظبـــــةالفصل السادس: 
  

وع الساعات ) من مجم%20إذا تجاوز غياب الطالب دون عذر يقبله عميد كلية التخصص (    أ.      ):27المادة (
المقررة ألي مادة، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي للمادة ويعتبر راسباً في تلك المادة، وعليه 
إعادة دراسة تلك المادة إن كانت إجبارية. وفي جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في 

  .حساب معدل عالمات الطالب الفصلي والتراكمي ألغراض اإلنذار والفصل
) من مجموع الساعات المقررة %20تجاوز غياب الطالب بعذر يقبله عميد كلية التخصص (إذا   ب.

  .لمادة أو أكثر فإنه يعتبر منسحباً من المادة أو المواد
يتم احتساب الغياب اعتباراً من المحاضرة األولى لبدء التدريس ويحتسب الغياب للطلبة الجدد   ج.

  .اراً من تاريخ قبولهمالذين تم قبولهم بعد بدء التدريس اعتب
  

ً   أ.      ):28المادة ( في ذلك االمتحان (غ) في خانة العالمة النهائية  كل من يتغيب عن االمتحان النهائي يسجل غائبا
  .من نموذج رصد العالمات

ً     ب. في  كل طالب يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه دون عذر يقبله عميد الكلية يعتبر راسبا
  . في ذلك االمتحانصفر) ترصد له عالمة (االمتحان و

يقدم ما يثبت عذره لرئيس  أنكل من يتغيب عن اختبار معلن عنه بعذر مرضي أو قهري، عليه   ج.
القسم خالل ثالثة أيام من تاريخ زوال العذر، وفي حال قبول هذا العذر، يبلغ مدرس المادة 

خالل اسبوع من تاريخ تبليغه بقبول  بذلك، وعلى مدرس المادة إجراء اختبار تعويضي للطالب
  .عذر الطالب

يقدم ما يثبت  أنكل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه بعذر مرضي أو قهري، عليه   د.
عذره لعميد كلية التخصص خالل ثالثة أيام من تاريخ زوال العذر، وفي حال قبول العذر فإن 

 تكميلي للطالب في دوره مدرس المادة إلجراء امتحانالعميد يبلغ قراره لرئيس القسم الذي يبلغ ب
مدة أقصاها نهاية األسبوع الثاني من الفصل الدراسي الذي يلي، وال يحتسب منها الفصل 

  .أن يعلم مدير القبول والتسجيل رسمياً بذلك الصيفي، على
عن امتحانها  تسجل مالحظة (غائب) على نموذج رصد العالمات للمادة التي تغيب فيها الطالب  هـ.

) من هذه د( وفي حالة عدم زوال العذر خالل المدة المحددة في الفقرة ،النهائي بعذر يقبله العميد
المادة يعتبر الطالب منسحبا من تلك المادة بقرار من العميد وفي جميع الحاالت يبلغ مدير القبول 

 ً  .الطالب بنتيجة والتسجيل خطيا

  االنسحابالفصل السابع: 
  

ر خالل م       أ.      ):29(المادة  ادة أو أكث ـيسمح للطالب باالنسحاب المتأخر من دراسة م ة األسـ ـدة أقصاها نهاي بوع ـــ
بوع الس دء الفصل، واألس ن ب ع عشر م ـالراب ن بـــ ـابع م ـدء الفصل الصيفـــــــ ي  ي،ــ ت ف وتثب

ل عدد الساعات  ب أال يق دة المسجلة عن سجله مالحظة (منسحب). وفي كل األحوال يج المعتم
اً و الحد األدنى للعبء التدريسي المسموح به وفق هذه التعليمات ة وفق ذه الحال يتم االنسحاب في ه

  .للنموذج المعد لهذه الغاية
) من %20يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعــذر يقبلــه عميد كلية التخصص (  ب.

ً من ذلك الفصل وال تحسب هذه المدة من الحد األعلى  الساعات المقررة لمواد الفصل منسحبا
  لمدة التأجيل ولمرة واحدة فقط.

يجوز لعميد كلية التخصص الموافقة على انسحاب الطالب من جميع المواد التي سجلها في ج.    
الفصل، شريطة أن يتم تقديم طلب االنسحاب قبل موعد االمتحانات النهائية بأسبوعين على 

  سجله مالحظة (منسحب)، وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة.األقل وتثبت في 
يجوز للمجلس أن يوافق على انسحاب الطالب بشكل نهائي من البرنامج الذي قبل فيه   .1  .د

شريطة أن يتم تقديم طلب االنسحاب النهائي قبل موعد االمتحانات النهائية بأسبوعين 
  .على األقل

مج الماجستير أن يعود للدراسة في البرنامج نفسه ال يجوز للطالب المنسحب من برنا  .2
 .)3مرة أخرى إذا كان معدله التراكمي وقت االنسحاب أقل من (

  

  التأجيـل واالنقطاعالفصل الثامن: 
  

ً واحداً على األقل في   ):30المادة ( يشترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمضى فصالً دراسيا
  .تحق بهالبرنامج الذي ال
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يقدم طلب التأجيل على النموذج المعد لهذه الغاية وذلك قبل مضي أربعة أسابيع على بدء الفصل المراد       ):31المادة (
تأجيله، وتصدر الموافقة عن العميد إن كان التأجيل لفصل واحد وعن المجلس إن كان لفصلين 

  .دراسيين
  

لم يكن الطالب مسجالً أو مؤجـالً لذلك الفصل، يعتبر الطالب إذا انتهى الفصل الدراسي و  أ.  ):32المادة (
ً منقطعاً عن الدراسة ويعتبر تسجيله في الجامعة  إال إذا تقدم بعذر قهري يقبله مجلس  ملغيا

حسب ضمن الحد األعلى المسموح يالعمداء، ويعتبر االنقطاع في هذه الحالة تأجيالً للدراسة و
  .به للتأجيل

ا وردال يجوز أن ينق  .ب ول حسب م ذر مقب ة بع ن الدراس ب ع ر من فصلين  طع الطال أعاله ألكث
  .دراسيين

  

  اإلنذار والفصــل من الدراسةالفصل التاسع: 
  

  ينذر الطالب في الحاالت اآلتية:  ):33المادة (
  إذا لم يحصل في نهاية أي فصل على الحد األدنى للمعدل التراكمي.  أ.

وفي هذه  البكالوريوسالمقبولون وكان تقديرهم مقبول في درجة يستثنى من (أ) أعاله الطلبة   ب.
  ).11الحالة تطبق أحكام البند (د) من المادة رقم (

إذا رأى مجلس كلية التخصص (بناًء على تقرير من المشرف وتوصية من لجنتي القسم   ج.
  والكلية) أن الطالب قد أهمل في العمل على رسالته.

  

على أال يقل هذا  )3( مفصوالً فصالً مؤقتاً من الدراسة بسبب تدني معدله التراكمي عن يعتبر الطالب  ):34المادة (
لإلنذار، وفي هذه الحالة تطبق على الطالب تعليمات  التاليفي نهاية الفصل  )2.75( المعدل عن

  .الدراسة االستدراكية
  

  :اآلتيةيعتبر الطالب مفصوالً فصالً نهائياً في الحاالت   أ.      ):35المادة (
) في نهاية الفصل 3إذا لم يحصل على الحد األدنى في المعدل التراكمي (  .1

  االستدراكي الممنوح للطالب وفقاً لهذه التعليمات.
  إذا رسب في مناقشة الرسالة (مسار الرسالة).  .2
  .إذا رسب للمرة الثانية في االمتحان الشامل لدرجة الماجستير (مسار الشامل)  .3
ً لهذه إذا لم ي  .4 حقق متطلبات التخرج ضمن الحد األعلى للمدة المسموح بها وفقا

  التعليمات.
يصدر مدير القبول والتسجيل قرارات اإلنذار األكاديمية والفصل المؤقت إلى الدراسة   ب.

االستدراكية، أما قرارات الفصل النهائي من الجامعة فيصدرها مجلس العمداء بناء على 
  .تسجيلتنسيب مدير القبول وال

قرارات اإلنذار والفصل المؤقت إلى الدراسة االستدراكية والفصل النهائي من الجامعة  تعلن  ج.
 وتعد وأي أمور أكاديمية أخرى تخص الطلبة على لوحة اإلعالنات في كلية الطالب المعني

  .تبليغاً بالمعنى القانوني
 

  الدراسة االستدراكيةالفصل العاشر: 
  

وفي هذه ، يقبل في الدراسة االستدراكية الطالب المفصول فصالً مؤقتاً من الدراسة المنتظمة يجوز أن  ):36المادة (
فإذا أخفق في  فأكثر، )3( الحالة يمنح الطالب فصالً دراسياً استدراكياً واحداً لرفع معدله التراكمي إلى

  .رفع معدله يتم فصله نهائياً من البرنامج الملتحق به
  

، في فصل الدراسة االستدراكية يحول حكماً إلى الدراسة فأكثر )3( كن الطالب من رفع معدله إلىإذا تم  ):37المادة (
  .المنتظمة

  

ً ونهائياً بعد استنفا  ):38المادة ( ً إضافيا ه الحد األعلى من المدة ديجوز لمجلس العمداء منح الطالب فصالً دراسيا
استكمال متطلبات التخرج، فإذا أخفق الطالب الزمنية الالزمة للحصول على درجة الماجستير لغايات 

 ً   .بذلك فإنه يفصل من التخصص فصالً نهائيا
  

تطبق على المسجلين في الدراسة االستدراكية شروط المواظبة واالمتحانات والعالمات الواردة في   ):39المادة (
  .تعليمات منح درجة الماجستير

  

من جميع الخدمات والتسهيالت الجامعية المتوافرة ويمنح هوية  يستفيد طالب الدراسة االستدراكية  ):40المادة (
  .جامعية
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  تحتسب فترة الدراسة االستدراكية ضمن الحد األعلى لسنوات الدراسة في الجامعة.  ):41المادة (
  

  اإلشراف على الرسائلالفصل الحادي عشر: 
  

اية كل فصل دراسي الموضوعات البحثية المقترحة من تعلن األقسام األكاديمية في الكليات بد      أ.     ):42المادة (
أعضاء الهيئة التدريسية في القسم ليتمكن طلبة الدراسات العليا من االستفادة منها في تحديد 

 .مواضيع رسائلهم، على أنه يحق للطالب التقدم بفكرة بحث من خارج الموضوعات المعلنة
لها في الفصل الثاني اللتحاقه بالبرنامج شريطة يجوز للطالب تقديم مشروع خطة رسالته وتسجي  ب.

وال  ،)3) ساعة معتمدة على األقل وأال يقل معدله التراكمي عن (12أن يكون قد أنهى دراسة (
 .يجوز أن يتجاوز تسجيله للرسالة نهاية الفصل الرابع من التحاقه بالبرنامج

 ومنهجيتهأهدافه وأهميته يقدم الطالب مشروع خطة رسالته بحيث يتضمن قضية البحث و  ج.
 .ومراجعه

بالقسم ال تقل عن ثالثة أعضاء هيئة تدريس ممن تنطبق عليهم  المختصينلجنة من  تشكل  د.
  .شروط اإلشراف والتدريس في برنامج الماجستير لمناقشة مشروع الطالب

 من خالل ندوة يعقدها القسم وبحضور أعضاء لجنةالرسالة يناقش الطالب مشروع خطة   هـ.
 .وأعضاء هيئة التدريس المهتمين وطلبة الدراسات العليا في القسمالدراسات العليا في القسم 

يصدر المجلس بناء على توصية من لجنتي القسم والكلية قراراً يتضمن تعيين المشرف وإقرار   و.
 .كلية الدراسات العلياعنوان الرسالة ومشروع خطتها وذلك وفقاً للنموذج المحدد من 

ون المدة الفاصلة ما بين تعيين مشرف وإقرار الخطة من جهة وتحديد موعد المناقشة من تك  .ز
  .على األقل أربعة أشهرجهة أخرى 

  

 يتولى التدريس في برامج الماجستير أعضاء هيئة تدريس ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف  أ.  ):43المادة (
يطة أن يكون عضو هيئة التدريس قد استمر ، شرالعام لبرامج الدراسات العليا ومعايير االعتماد

  .في اإلنتاج العلمي
يجوز لعضو هيئة التدريس برتبة أستاذ مساعد التدريس في برامج الماجستير واإلشراف على   ب.

 :طلبتها شريطة أن
على  أو قبل له للنشر) بحثين على األقل في مجالت علمية محكمة ومعتمدة( يكون قد نََشر . 1

في آخر ثالث  ين منشوراً أو مقبوالً للنشر في مجلة علمية عالميةأن يكون أحد البحث
  .سنوات

 .يكون باحثاً منفرداً أو رئيساً في أحدهما على األقل بعد حصوله على درجة الدكتوراه . 2
  .ال يكون بحثه مستالً من رسالته في الماجستير أو أطروحته في الدكتوراه . 3

كون الحد األعلى لعبء اإلشراف على الرسائل يمع مراعاة ما ورد في الفقرتين (أ، ب)   ج.
  :التي يشرف عليها عضو هيئة التدريس في آن واحد كاآلتي الجامعية

) 2( نلألستاذ المساعد على أال يزيد عدد الرسائل الجامعية ع تانمعتمد تان) ساع2(     - 
  .في الفصل الواحد رسالتين

أربع  )4( نك على أال يزيد عدد الرسائل الجامعية عألستاذ المشارلساعات معتمدة  )4(      -         
  .في الفصل الواحد رسائل

في الفصل  رسالتين )6( نعلى أال يزيد عدد الرسائل الجامعية عساعات معتمدة لألستاذ  )6(     -                      
  .الواحد

ميد المعني إذا كان مشرفاً ويجوز زيادة العبء بقرار من عميد الدراسات العليا بناًء على تنسيب الع
   .منفرداً وفي حال وجود مشرف مشارك يمكن مضاعفة عدد الطلبة

مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز بتوصية من لجنتي القسم والكلية وبموافقة المجلس   د.
ً أو مؤهالً  تعيين مشرف مشارك من داخل الجامعة أو من خارجها، شريطة أن يكون معينا

  .ن برتبة أستاذ مساعد على األقل وتنطبق عليه شروط اإلشرافللتعيي
يجوز في حاالت خاصة تعيين مشرف من خارج القسم أو الكلية أو الجامعة، على أن تتوافر فيه   هـ.

  .شروط اإلشراف وذلك بتوصية من لجنتي القسم والكلية، وبقرار من المجلس
  

القسم وتنسيب من لجنة الكلية وبموافقة المشرف تعيين مشرف مشارك  يقرر المجلس بتوصية من لجنة     ):44المادة (
  . على رسالة الطالب، ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف الواردة في هذه التعليمات

  

  يجوز تغيير المشرف لظروف قاهرة، وذلك بالطريقة نفسها التي تم تعيينه بها.     ):45المادة (
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الكلية أن يشرف   من المجلس بناء على تنسيب من لجنة القسم وتوصية من لجنة يجوز بقرار    أ.     ):46المادة (
عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة على رسالة الطالب، أو أن يستمر في اإلشراف أو أن 

  .يشارك فيه شريطة أن يقضي هذه اإلجازة داخل األردن
من لجنة الكلية الموافقة  يجوز في حاالت خاصة للمجلس بتنسيب من لجنة القسم وتوصية  ب.

للمشرف الذي يقضي إجازته خارج األردن، االستمرار باإلشراف على الطالب كمشرف 
  .مشارك

  

تير     أ.      ):47المادة ( الة ماجس ل رس ن ك رف ع ب للمش رفيحس ي  يش ل الدراس ي الفص دة ف اعة معتم ا س عليه
رفاً وب ه مش ين في ذي ع ل ال دء الفص ن ب اراً م ك اعتب د، وذل ى الواح د عل ا ال يزي ول م ة فص ثالث

   .دراسية
تحتسب لعضو هيئة التدريس عن كل ساعة إشراف والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه   ب.

  المادة ما يعادل ساعة معتمدة واحدة.
  تحتسب ساعات العبء لإلشراف بمعدل ساعة معتمدة لكل طالب إذا كان مشرفاً منفرداً.   ج.    

اف المشترك يتم احتساب العبء اإلشرافي مناصفة بين المشرف والمشرف في حالة اإلشر د.    
  المشارك.

  
  

يجوز تعديل موضوع الرسالة وخطتها إذا اقتضت ظروف البحث ذلك، ويتم التعديل بالطريقة نفسها التي       ):48المادة (
  .وقرار من المجلستمت بها الموافقة عليهما، وأما تعديل عنوان الرسالة فيتم بتوصية من المشرف 

  

  لجنــة المناقشــةالفصل الثاني عشر: 
  

  تتكون لجنة المناقشة من:  ):49المادة (
ً  المشرف/  .1   .رئيسا
  .المشرف المشارك (إن وجد)  .2
  عضوي هيئة تدريس على األقل من الجامعة ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف.  .3
وتنطبق عليه ضوع رسالة الطالب عضو من خارج الجامعة يكون تخصصه ذا عالقة بمو  .4

  ، ويفضل أن يكون من رتبة أستاذ.شروط اإلشراف
  

عضو هيئة تدريس من الجامعة وعضو هيئة تدريس  بأسماءالدراسات العليا في القسم لجنة  تنسب     أ.       ):50المادة (
وفقاً من خارجها ممن تنطبق عليهم شروط االشراف والتدريس في برامج الدراسات العليا 

  وفق الترتيبات اآلتية: اللجنة من قبل المجلس. أعضاءللنموذج المعّد لهذه الغاية ويتم تحديد 
ً للمناقشة وفق نموذج معد  . 1 ً ولغويا يقوم المشرف بإعداد تقرير بجاهزية الرسالة علميا

 لهذه الغاية.
من  وأسم عضوهيئة تدريس من داخل الجامعة  عضوييقدم المشرف قائمة بأسماء  . 2

ارجها ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف والتدريس في برامج الماجستير وفق خ
 النموذج المعد لهذه الغاية، ويتم تحديد أعضاء اللجنة من قبل المجلس.

ً من الرسالة بشكلها النهائي ألعضاء اللجنة بعد صدور قرار تشكيلها مباشرة  . ب يسلم الطالب نسخا
قشة، ويرفق الطالب إقراراً خطياً ينص على التزامه على األقل من موعد المنا أسبوعينقبل و

 بالمعايير األخالقية واألمانة العلمية كافة في إعداد رسالته. 
تقوم لجنة الدراسات العليا في كلية التخصص بإرسال ما يلي إلى الممتحن الخارجي وفي مدة ال      . ج

  قبل المناقشة: أسبوعينتقل عن 
 نسخة من الرسالة. . أ

 المعتمدة.خطة الرسالة  . ب
  .المتعلق بالتقييم األولي للرسالة كلية الدراسات العليامن قبل  المعّدالنموذج  . ج

  

  مناقشة الرسالةالفصل الثالث عشر: 
  

 تتم مناقشة الرسالة على النحو اآلتي:  ):51المادة (
ً لرسالته   أ. ) خمس عشرة دقيقة يتبعها مناقشة 15ال تتجاوز ( خالل مدةيعرض الطالب ملخصا

  .قبل أعضاء لجنة المناقشة من
  . يقتصر حضور المناقشة على طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في القسم  ب.
ي   ج. ارك ف رف المش ارك المش ا ال يش ا، كم ارك فيه ة وال يش ة إدارة المناقش يس اللجن ولى رئ يت

ة. ائها و المناقش ة أعض رر بأغلبي ة وتق داول اللجن ة تت اء المناقش د انته رف وبع تثناء المش باس
  :والمشرف المشارك (إن وجد) إحدى النتائج اآلتية
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  .(ناجح)، وفي هذه الحالة على الطالب تسليم رسالته خالل أسبوع من تاريخ المناقشة   . 1
(ناجح مع تعديالت طفيفة)، وفي هذه الحالة على الطالب إجراء التعديالت المطلوبة     . 2

ريخ المناقشة، مع إرفاق تقرير من المشرف وتسليم رسالته خالل ثالثة أسابيع من تا
  .يفيد قيام الطالب بإجراء التعديالت المطلوبة

ديل   . 3 ب تع ى الطال ة عل ذه الحال دة ال   (تعديل جوهري في الرسالة)، وفي ه ي م الته ف رس
اد المناقشة من  ة، وتع اريخ المناقش ن ت ة أشهر م ى أربع ـد عل تقل عن شهرين وال تزي

اء اللجن ور أعض د بحض د جدي ي موع ابقة ف ة الس دة للمناقش س المعتم ق األس ة وف ة كاف
دة  د الم م تنف ي إذا ل ي الفصل اآلت ب صفر ساعة ف يحدد حسب األصول، ويسجل الطال
ر  الة، وإال فيعتب ى الرس القانونية له للدراسة، ويعتبر الطالب ناجحاً إذا وافقت اللجنة عل

 ً   .راسبا
  (راسب).  . 4

ة بصورتها النهائية والمحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة في يمكن تمديد فترة تسليم الرسال  د.
  .حاالت اضطرارية يقبل بها المجلس

يتم اعتماد قرار لجنة المناقشة من المجلس بناء على تنسيب من لجنة القسم وتوصية من لجنة   هـ.
  الكلية، حسب النموذج المعد لهذه الغاية.

 من رسالته المعتمدة نسختين إلكترونيتين )2(و ية نسخ ورق ثالث) 3الطالب بتسليم ( يقوم  و.
  .للمكتبة كشرط لتسلم شهادته

  

  االمتحان الشامل
  

  تتولى لجنة القسم:  ):52المادة (
تنظيم شؤون االمتحان وتحديد المجاالت التي يشملها على أن تشمل مجاالت التخصص وأال   أ.

راح المراجع والقراءات الالزمة ، واقتامتحانات عن خمسة يقل عددها عن ثالثة وال يزيد
لذلك، وتعلن المجاالت والمراجع والقراءات للطلبة قبل موعد االمتحان بفصل دراسي واحد 

  .على األقل
التوصية إلى لجنة الكلية بتشكيل لجنة االمتحان الشامل بحيث تتكون من ثالثة إلى خمسة   ب.

التدريس المختصين بموضوع  أعضاء بمن فيهم رئيسها، ويتم اختيارهم من أعضاء هيئة
االمتحان للقيام بوضع األسئلة وتصحيح اإلجابات، ويصدر القرار بتشكيل اللجنة من 

  . المجلس
  .تنسيب نتائج االمتحان الشامل للجنة الكلية لدراستها والتوصية بشأنها إلى المجلس إلقرارها  ج.

  

الطالب أن يتقدم  ساعات، وعلى )3(زيد مدة كل منهما عن بواقع جلستين بما الت االمتحان الشامل يعقد  ):53المادة (
  .بطلب لدخول هذا االمتحان حسب النموذج المعد لهذا الغرض

  

يتقدم الطالب لالمتحان الشامل بعد إنهائه جميع متطلبات الخطة الدراسية بنجاح شريطة أال       أ.     ):54المادة (
  .)3(يقل معدله التراكمي عن 

في االمتحان الشامل للمرة األولى يمكنه التقدم لهذا االمتحان مرة ثانية  إذا رسب الطالب  ب.
  .ضمن المدة القصوى للحصول على درجة الماجستير

على األقل، وإذا رسب الطالب في المرة الثانية  )3(تكون عالمة النجاح في االمتحان الشامل   ج.
  .فإنه يفصل من برنامج الماجستير

في كل  االمتحان الشامل في كشف عالماته بعبارة ناجح أو راسب تسجل نتيجة الطالب في  د.
 .مرة يتقدم فيها لالمتحان

 
  

  منح الدرجاتالفصل الخامس عشر: 
  

  .على توصية من المجلس ءً تمنح درجة الماجستير بقرار من مجلس العمداء، بنا      أ.     ):55المادة (
 .تمنح الشهادات والدرجات في المواعيد المقررة . ب

  
  الفصل السادس عشر: الجرايــات 

  
  

ً للجرايات للمتفوقين من طلبة الدراسات   أ.        ):56المادة ( يخصص مجلس الجامعة في الموازنة مبلغاً سنويا
  العليا فيها، بناًء على تنسيب المجلس، في ضوء تنسيب من لجنتي القسم والكلية.

  
  

  يأتي: تتألف ميزانية الجرايات مما       ):57المادة (
  المبالغ التي يخصصها مجلس الجامعة بناًء على تنسيب مجلس الدراسات العليا.    . أ

 التي تقبلها الجامعة لهذه الغاية. والوقفياتالهبات والتبرعات     . ب
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  تقدم طلبات الحصول على الجرايات إلى كلية الدراسات العليا.  أ.   ):58المادة (

مج الدارسات العليا بعدد الجرايات البحثية التي يحتاج تزود األقسام األكاديمية التي فيها برا . ب
القسم قبل بدء الفصل الدراسي، ويعرض العدد على مجلس الدراسات العليا لمناقشته  إليها

  وإقراره حسب اإلمكانات المادية المتوافرة للجرايات في ذلك الفصل. 
  

  اًء على تنسيب من مجلس القسم لسد الحاجات البحثية لألقسام.تمنح الجراية بقرار من المجلس بن  أ.           ):59المادة (
 يراعى في إعطاء الجراية مدى تفوق الطالب وأهليته للبحث العلمي.      . ب
ى أن يكون       . ج تمنح الجراية على أساس تنافسي وفق المعدل التراكمي للطلبة في كل تخصص، عل

ه، و )6(الطالب قد أنهى ما ال يقل عن  ذه ساعات من خطت ال تحسب للمساقات االستدراكية له
ب  ي درسها الطل دد الساعات الت ق بع الغاية ويجوز للمجلس وضع أسس أخرى للمفاضلة تتعل

  من خطته بنجاح وعدد الجرايات التي حصل عليها سابقاً.
  

أال يزيد ، شريطة نقطة )3.2( جراية بحثية: تمنح للطلبة الحاصلين على معدل تراكمي ال يقل عن  ):60المادة (
ساعات معتمدة، وتشمل مبلغاً قدره  )6(ساعات معتمدة، وال يقل عن  )9(العبء الدراسي للطالب على 

ً وإعفاء الطالب من نصف كل من: رسوم التسجيل )75( ورسوم  ،خمسة وسبعون ديناراً شهريا
        الساعات المعتمدة التي اجتازها بنجاح للفصل الذي يحصل فيه على جراية.

  

  فصلي، ويمكن تجديدها بالطريقة السابقة نفسها.      أساستعطى الجراية على     ):61ادة (الم
  

 يشترط في الطالب الذي يتقدم للجراية ما يأتي:    ):62المادة (
 أن يكون متفرغاً تفرغاً تاماً للدراسة في الجامعة. . 1
االستدراكية في الفصل الدراسي  ساعات معتمدة، بما فيها المساقات )6(أن اليقل عبؤه الدراسي عن  . 2

  الواحد باستثناء الفصل الصيفي.
 

 تلغى الجراية في الحاالت اآلتية: 
ساعات، أو زادت على  )6(إذا نقص عدد الساعات المعتمدة المسجل لها من خطته الدراسية عن  . أ

  ساعات.  )9(
 سات العليا في القسم.إذا انقطع الطالب عن العمل بالجراية بطلب منه، أو بقرار من لجنة الدرا . ب
  إذا خالف الطالب أياً من احكام مواد هذه التعليمات. . ج

  

  أحكام عامةالفصل السابع عشر: 
  

  .نص في هذه التعليمات  اعلى الحاالت التي لم يرد عليه تيرسماجتطبق تعليمات منح درجة ال  ):63المادة (
  

ى لجان تحقيق متخصصة للبت فيها سواء قبل المناقشة أو تحال حاالت السرقات العلمية أو الشك فيها إل  ):64المادة (
  .بعدها وتنفذ القرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الشأن

  

يتخذ مجلس العمداء قراراً بسحب الدرجة العلمية إذا تبين في أي وقت من األوقات أن هذه الدرجة قد تم   ):65المادة (
المقدمة لنيل الدرجة العلمية ال تتفق في مضمونها الحصول عليها بطرق غير قانونية أو أن الرسالة 

  .ومعايير األمانة العلمية، على أن يتم إبالغ الجهات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها بقرار المجلس
  

حق تصوير الرسالة كلياً أو جزئياً وبأشكال مختلفة وذلك لغايات يفوض طالب الماجستير الجامعة خطياً   ):66المادة (
  .لكتروني والتبادل مع المؤسسات التعليمية والبحثية والجامعاتث العلمي والنشر اإلالبح

 

  يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.  ):67المادة (
  

ات عم  ):68المادة ( داء الكلي ا وعم ات العلي ة الدراس د كلي دير ي رةوم ؤول دائ جيل مس ول والتس ن توالقب ذه ن ع ذ ه نفي
  .التعليمات
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  تعليامت امتحان مستوى مهارات الحاسوب
  يف جامعة عامن األهلية

  
  

لسنة  "*في جامعة عمان األهلية مهارات الحاسوبتسمى هذه التعليمات "تعليمات امتحان المستوى في   ):1(المادة 
  ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015

    

ما لم تدل  ،حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه اآلتية يكون للكلمات والعبارات  ):2المادة (
  القرينة على غير ذلك:

  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية
: .تقنية المعلوماتكلية  الكلية

  القسم  :  .قسم هندسة البرمجيات
:  .امتحان مستوى مهارات الحاسوب في الجامعة  االمتحان

  

  عقد االمتحان لجميع الطلبة المستجدين الذين يقبلون في الجامعة باستثناء:ي  ):3ادة (الم
 الطلبة الملتحقون بالجامعة عن طريق التجسير. . أ

  لهم.الطلبة المنتقلون من جامعات أخرى وتمت معادلة مادة مهارات الحاسوب  . ب
وب ف . ج ارات الحاس توى مه ان مس ازوا امتح د اجت رى وق ات أخ ن جامع ون م ة المنتقل ي الطلب

  جامعاتهم بنجاح.
  

يسمح للطالب المستجد التقدم لالمتحان مرة واحدة فقط على أن يكون ذلك في فصل التحاقه بالدراسة و ال   ):4ادة (الم
  . يحق له إعادة االمتحان إذا حصل على نتيجة (راسب)

  

إجراءات عقد االمتحان بالتنسيق يعقد االمتحان مرتين في كل فصل دراسي وتتولى كلية تقنية المعلومات       ):5المادة (
  مع دائرة القبول والتسجيل.

  

يستوفى من كل طالب مستجد يتقدم المتحان مبلٌغ مالي محدداً كرسم المتحان، ويتم تحديد هذا المبلغ وفقاً   ):6المادة (
  للقرارات المالية النافذة.

  

  مهارات الحاسوب استدراكي".ادة "االمتحان من تسجيل ودراسة ميعفى الطلبة الناجحون في   ):7المادة (
 

من لم يتقدم لالمتحان قبل نهاية الفصل الدراسي األول اللتحاقه بالجامعة يعامل معاملة الطالب الراسب   ):8(المادة 
  باالمتحان.

  

  
  

  

 05/05/2015) تاريخ 2015- 05/03/2014قرار مجلس األمناء رقم (*

مهارات الحاسوب استدراكي" ودراستها قبل ا االمتحان بنجاح تسجيل مادة "زو):     على الطلبة الذين لم يجتا9المادة (
 نهاية الفصل الثاني اللتحاقهم بالدراسة في الجامعة.     

التراكمي للطالب،  ال تحتسب عالمة الطالب في " مهارات الحاسوب استدراكي" في المعدل الفصلي أو  ):10المادة (
  الب في المادة.راسب" أو "ناجح" للطوترصد نتيجة "

  

انية) جوز للطالب الذي حصل على نتيجة "ال ي ):    11المادة ( وب (إنس ارات الحاس ادة مه راسب" في االمتحان تسجيل م
ارة) وب (عم ارات الحاس حية)، أو مه وب( ص ارات الحاس ة) أو  أو أو مه وب (تقني ارات الحاس مه

  .وب استدراكي" بنجاحالحاس مهارات الحاسوب (هندسة) قبل اجتياز مادة " مهارات
           

  يتم إجراء االمتحان وفقاً لتعليمات االمتحانات المحوسبة المعتمدة في الجامعة.   ):    12المادة (
  

  عميد الكلية ومدير القبول والتسجيل مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.):    13المادة (
  

 لم يرد عليها نص في التعليمات. في الحاالت التي يبت رئيس الجامعة):    14المادة (
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  تعليامت امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية 
  يف جامعة عامن األهلية

  
 

ويعمل بها ، "*نجليزية في جامعة عمان األهليةاللغة اإل مستوىتسمى هذه التعليمات "تعليمات امتحان   ):1ادة (الم
  من تاريخ إقرارها.

    

ما لم تدل  ،حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه اآلتية يكون للكلمات والعبارات  ):2المادة (
  القرينة على غير ذلك:

.جامعة عمان األهلية : الجامعة
  اآلداب والعلوم.كلية 

مركز اللغات.
:  
: 

   الكلية
 المركز

 االمتحان :  امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية.
  

  :باستثناءجامعة الالذين يقبلون في  المستجدينالطلبة  يعقد االمتحان لجميع  ):3ة (الماد
 .المعتمد توفلال) فما فوق في امتحان 450من حصل على عالمة (   . أ

 .المعتمد IELTS) فما فوق في امتحان 5من حصل على (   . ب
  ويراعى في ذلك الشرطيين اآلتيين:         

 .االمتحانين أن ال يكون قد مضى أكثر من سنتين على تقديم الطالب ألحد - 
ه لالمتحان  -  ى أن يبرز الطالب وثيقة تثبت تقدم واردة وحصوله عل ة ال ي العالم ن  ف أي م

  أعاله. )ب(أو )أ( البندين
  الطلبة الذين يلتحقون بالجامعة عن طريق التجسير.  . ج

 د.      الطلبة المنتقلون من جامعات أُخرى وتمت معادلة مادة اللغة اإلنجليزية لهم.
ة ي  ه.     الطلب ة ف ة اإلنجليزي توى اللغ ان مس ازوا امتح د اجت رى وق ات أُخ ن جامع ون م المنتقل

  جامعاتهم بنجاح.

فقط على أن يكون ذلك في فصل التحاقه بالدراسة وال التقدم لالمتحان مرة واحدة  المستجديسمح للطالب   ):4( المادة
  .حصل على نتيجة (راسب)إعادة االمتحان إذا يحق له 

  

االمتحان مرتين في كل فصل دراسي ويتولى المركز إجراءات عقد االمتحان بالتنسيق مع  دائرة عقد ي  ):5( المادة
  القبول والتسجيل.

  
  
  
  
  
  

  
  24/08/2014) تاريخ 2014- 12/05/2013*قرار مجلس األمناء رقم (

متحان، ويتم تحديد هذا المستجد الذي يتقدم لالمتحان مبلٌغ مالُي محدداً كرسم لالطالب اليستوفى من   ):6( المادة
  المبلغ وفقاً للقرارات المالية النافذة. 

  

  على النحو التالي: االمتحانالطلبة حسب نتائجهم في  يصنف  ):7( المادة
ة يحصل على من  . أ ى من 80عالم وق يعف ا ف ة  االستدراكية" و% فم ة اإلنجليزي ادتي "اللغ  "م

  هاتين المادتين."ناجح" في  تيجةنله  وترصد" )1مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية (
  يعفى من مادة "اللغة اإلنجليزية  االستدراكية" فقط.% 79 - % 50عالمة  يحصل علىمن  . ب

  

  من لم يتقدم لالمتحان قبل نهاية الفصل األول اللتحاقه بالجامعة يعامل معاملة الطالب الراسب باالمتحان.  ):8(المادة 
  

في "اللغة اإلنجليزية االستدراكية" في المعدل الفصلي أو التراكمي   للطالب، ال تحتسب عالمة الطالب   ):9المادة (
  وترصد نتيجة "راسب" أو "ناجح" للطالب في هذه المادة.

  

للطالب الذي حصل على نتيجة "راسب" في االمتحان تسجيل مادة مهارات االتصال باللغة  زال يجو  ):10ة (الماد
 إلنجليزية االستدراكية" بنجاح.) قبل مادة "اللغة ا1اإلنجليزية (
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  .يتم إجراء االمتحان وفقاً لتعليمات االمتحانات المحوسبة المعتمدة في الجامعة  ):11( المادة
  

  .عميد الكلية ومدير المركز ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات  ):12( المادة
 
  .ي لم يرد عليها نص في هذه التعليماتيبت رئيس الجامعة في الحاالت لت  ):13( المادة
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 تعليامت امتحان مستوى اللغة العربية 
  يف جامعة عامن األهلية

  
  

ة   ):1( المادة ي اللغ ات امتحان المستوى ف ات "تعليم ذه التعليم ةتسمى ه ة العربي ان األهلي ة عم ي جامع لسنة " *ف
  ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015

  

ارات يكون لل  ):2(المادة  ةكلمات والعب اه اآلتي ا أدن ة له اني المخصص ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف م  ،حيثم ا ل م
  تدل القرينة على غير ذلك:

:  .جامعة عمان األهلية   الجامعة
  اآلداب والعلوم.كلية 

قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
:
:

   الكلية
القسم

:  امتحان مستوى اللغة العربية في الجامعة.   االمتحان
  

  يعقد االمتحان لجميع الطلبة المستجدين الذين يقبلون في الجامعة باستثناء:   ):    3( المادة
 الطلبة الملتحقون بالجامعة عن طريق التجسير.  . أ

 الطلبة المنتقلون من جامعات أُخرى وتمت معادلة مادة اللغة العربية لهم.   . ب
رى و ات أُخ ن جامع ون م ة المنتقل اتهم ج.    الطلب ي جامع ة ف ة العربي توى اللغ ان مس ازوا امتح د اجت ق

  .بنجاح

ه بالدراسة  يسمح  ):4( المادة ي فصل التحاق ك ف ى أن يكون ذل ط عل للطالب المستجد التقدم لالمتحان مرة واحدة فق
  وال يحق له إعادة االمتحان إذا حصل على نتيجة (راسب).

 

ي كل فصل در  ):5( المادة رتين ف د يعقد االمتحان م ة إجراءات عق انية واالجتماعي وم اإلنس م العل ولى قس اسي ويت
  االمتحان بالتنسيق مع دائرة القبول والتسجيل.

  

غ   ):6(المادة  ذا المبل د ه تم تحدي يستوفى من كل طالب مستجد يتقدم لالمتحان مبلغُّ ماليُّ محددُّ كرسم لالمتحان، وي
  وفقاً للقرارات المالية النافذة. 

 

 يعفى الطلبة الناجحون في االمتحان من تسجيل ودراسة مادة "اللغة العربية االستدراكية".  ):7( المادة
  

من لم يتقدم لالمتحان قبل نهاية الفصل األول اللتحاقه بالجامعة يعامل معاملة الطالب                  الراسب ):    8( ادةمال
  باالمتحان.

  
  27/01/2015) تاريخ 2015- 11/01/2014قرار مجلس األمناء رقم (*

ة االستدراكية" ودراستها  ):9( المادة ة العربي ادة "اللغ جيل م ل  على الطلبة الذين لم يجتازوا االمتحان بنجاح تس قب
  نهاية الفصل الثاني اللتحاقهم بالدراسة في الجامعة.

  

دل الف  ):10المادة ( ي المع ة االستدراكية" ف ة العربي ي "اللغ ب ف ة الطال ب، ال تحتسب عالم لي أو التراكمي للطال ص
  وترصد نتيجة (راسب) أو (ناجح) للطالب في هذه المادة.

  

ة   ):11المادة ( ال يجوز للطالب الذي حصل على نتيجة (راسب) في االمتحان تسجيل مادة  "مهارات االتصال  باللغ
  .)" قبل اجتياز مادة "اللغة العربية االستدراكية" بنجاح1العربية (

  

 يتم إجراء االمتحان وفقاً لتعليمات االمتحانات المحوسبة المعتمدة في الجامعة.    ): 12المادة (
  

  .عميد الكلية ورئيس القسم المعني ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات ):    13المادة (
  

  .ليماتالحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التع يبت رئيس الجامعة في  ):14المادة (
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  تعليامت العمل التطوعي وخدمة املجتمع 
  الخاصة مبتطلب التخرج لدرجة البكالوريوس

  يف جامعة عامن األهلية 
  

  
  

  

ات   ):1المادة ( وعي وتسمى هذه التعليمات "تعليم ل التط ع الخاصالعم ة المجتم ة درجة  ةخدم ب التخرج لطلب بمتطل
ة ان األهلي ة عم ي جامع الوريوس ف نة  "*البك ب ، 2013لس ة بموج م والمعدل اء رق س األمن رار مجل ق

ن  ويعمل، 13/9/2017 ) تاريخ2018 -  13/1/2017( ام الجامعيبها اعتباراً م ة الع  2017          بداي
 - 2018. 

  

دل  اآلتيةيكون للكلمات والعبارات   ):2( المادة م ت ا ل اه م ا أدن اني المخصصة له ات المع ذه التعليم ي ه حيثما وردت ف
  ى غير ذلك:القرينة عل
 .جامعة عمان األهلية : الجامعــة

  .عمان األهليةرئيس جامعة  :  رئيس الجامعة 
   .جامعة عمان األهليةتعليمات منح درجة البكالوريوس في  : التعليمات

 أي كلية في الجامعة. : الكلية
  عميد الكلية في الجامعة. :  العميد

  عمادة شؤون الطلبة. :  العمادة
  لطالب المسجل في الجامعة لنيل درجة البكالوريوس.ا : الطالب
  .(على مستوى الجامعة) اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع : اللجنة

ة  :  المشرف ة أداء الطلب د بمتابع ل العمي ن قب ف م ذي يكل دريس ال ة الت و هيئ عض
  المسجلين في أنشطة العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

  

رة الطوعي وخدمة التمل فعلية من الع) ساعات 10لب إنجاز (على الطا . أ  ):3( المادة ب تخرج (لم مجتمع كمتطل
ته)  رة دراس الل فت دة خ م واح ادة رق ن الم ادس م د الس اً للبن ة  )6(وفق نح درج ات م ن تعليم م

ة خالل الفصل الدراسي  البكالوريوس في جامعة عمان األهلية، ويمكن أن تكون مجزأة أو مجتمع
  الواحد.

دم ا . ب   ب يق ذهلطال اراً ه ة اعتب ه الخدم اني اللتحاق امعي الث ام الج دء الع ن ب ةم ي  بالجامع ى أن ينه عل

  المتطلب قبل نهاية مستوى السنة الثالثة من دراسته
ه  نشاط العمل التطوعي وخدمة المجتمعيتغيب عن  منكل  . ج   ا أبعذر مرضي أو قهري، علي دم م ن يق

ايثبت عذره للعميد خالل ثالثة أيام من  ذر ريخت ول الع ال قب ي ح ذر، وف غ  ،زوال الع د يبل إن العمي ف
الل الفصل الدراسي نفسه أو الفصل الذي  لمشرف النشاطقراره  ي نشاط آخر خ ب ف جل الطال يس

  الذي يليه، وبخالف ذلك يعتبر مخالفاً للتعليمات وما يترتب عليها.
  

  
  13/09/2017) تاريخ 2018- 13/01/2017قرار مجلس األمناء رقم (*

  
  :يهدف متطلب العمل التطوعي وخدمة المجتمع إلى ما يلي  ):4( المادة

 تحقيق قيم الجامعة الجوهرية الخاصة باالنتماء والمواطنة، والمسؤولية االجتماعية. . 1
 لدى الطلبة.التطوعي تنمية روح العمل  . 2
  .تنمية روح المشاركة والعمل الجماعي لدى الطلبة . 3
ع و . 4 اع المجتم ة بأوض ة الطلب ةتوعي ه المختلف ة  ،مكونات دمات التطوعي ديم الخ ى تق زهم عل وتحفي

 المناسبة.
 توفير الفرص للطلبة إلقامة عالقات إيجابية مع أفراد المجتمع ومكوناته. . 5
 تدريب الطلبة على القيادة وتحمل المسؤولية واإلنجاز. . 6
 تعزيز قدرات الطلبة وصقلها في مجاالت العمل التطوعي وخدمة المجتمع. . 7
 قيم والممارسات اإليجابية والتصدي للمظاهر والممارسات السلبية.تعزيز ال . 8

 

  تكون مصادر النشاطات والخدمات المقرة من قبل اللجنة على النحو اآلتي:     ):5( المادة
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 النشاطات والخدمات التي تحددها الكليات. . 1
 النشاطات والخدمات التي تحددها عمادة شؤون الطلبة. . 2
 رحة من الطلبة واألندية الطالبية.النشاطات والخدمات المقت . 3
  النشاطات والخدمات التي تخدم مؤسسات المجتمع المحلي، ويتم التنسيق بشأنها مع اللجنة. . 4

  

  

ا للنشاطات   ):6المادة ( ة العلي ع بتوصية اللجن ة المجتم يتم اإلعالن عن األنشطة التي تستهدف العمل التطوعي وخدم
  .وخدمة المجتمع واعتماد مجلس العمداء

  

ع   ):7( المادة ا يتناسب م دريس المشرفين، ويحتسب للمشرف عبء تدريسي بم يقوم العميد بتكليف أعضاء هيئة الت
  عدد الطلبة الذين يشرف عليهم. 

  

ع   ):8( المادة ة المجتم وعي وخدم ل التط ب العم ذ متطل زامهم بتنفي يتولى اإلشراف على متابعة أداء الطلبة، ومدى الت
  كٌل من:

 لى الطلبة المسجلين ضمن أنشطة الكلية.المشرف: ع  . أ
  العمادة: على الطلبة المسجلين ضمن أنشطة العمادة.   . ب

  

ع تُ   ):9( المادة ة المجتم وعي وخدم ل التط رامج العم ي ب جلين ف ة المس ائج الطلب د نت ع عتم ات، وترف الس الكلي ن مج م
ى  ا إل ا ورفعه ة العتماده رئيس الجامع ة ل ي نهاي جيل ف ول والتس رة القب يدائ ل دراس ل فص تكمال  ك الس

  اإلجراءات.
 

  .الطلبة المتميزين في أنشطة العمل التطوعي وخدمة المجتمع في نهاية كل عام جامعيتكريم يتم    ):10( المادة
  

  .عن تنفيذ هذه التعليمات لونومسؤوالمشرف واللجنة  لرئيس وعمداء الكليات وعميد شؤون الطلبةا  ):11( المادة
  

 نص في هذه التعليمات. فيهامجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد يبت  ):12( المادة
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  

  تعـليمـات التدريب امليداين 
  يف علم النفس اإلكلينييك لطلبة املاجستري

  يف جامعة عامن األهلية  
  

  
  

ادة ي    ):   1( الم نفس اإلكلينيك م ال تير عل ة ماجس داني لطلب دريب المي ات الت ات "تعليم ذه التعليم مى ه ان تس ة عم ي جامع ف
  .إقرارهاويعمل بها من تاريخ ، 2015لسنة " *األهلية

  

دل   :)2( المادة م ت ا ل اه، م ا أدن اني المخصصة له ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثم
  القرينة على غير ذلك:

:  .جامعة عمان األهلية   الجامعة
  كلية اآلداب والعلوم.

 اآلداب والعلوم.عميد كلية 
: 
:

   الكلية
 العميد

 اللجنة :  لجنة التدريب الميداني في الكلية.
ى  راف عل عضو الهيئة التدريسية في الكلية الذي توكل إليه مهام اإلش

  سير تدريب الطلبة.
  الشخص الذي يوكل إليه مهمة تدريب الطلبة في مكان التدريب.

 التدريب في مؤسسات الصحة النفسية.

: 
  
: 
:

  المشرف األكاديمي
  

  المشرف الفني
  التدريب

:  المؤسسات الصحية التي يتدرب فيها الطالب.  جهة  التدريب

ي   :)3( المادة دة ف داني وحسب الساعات المعتم تطبق هذه التعليمات على جميع الطلبة المسجلين في مواد التدريب المي
  االعتماد الخاص للتخصص.الخطة الدراسية بما ينسجم مع تعليمات الجامعة ومعايير 

  

  تشكل اللجنة بقرار من العميد في بداية كل عام جامعي وتكون مهامها على النحو اآلتي:   :)4(المادة 
إعداد قوائم المهارات واالختبارات النفسية والشخصية المختلفة المتوقع من الطلبة التدرب عليها  . أ

 تقر في مجلس القسم المعني.في جهات التدريب حسب األهداف الموضوعة لها، على أن 
 اعتماد أماكن التدريب التي يتقدم الطلبة بطلبات للتدريب لديها. . ب
 توزيع الطلبة على المشرفين األكاديميين.  . ج
 اإلشراف على سير عملية تدريب الطلبة. . د
 دراسة التقارير المقدمة من المشرفين والمصادقة عليها. . ه
 يين.رفع نتيجة التقييم إلى رؤساء األقسام المعن . و

 
 

  يُعَدُّ التدريب من متطلبات الحصول على درجة الماجستير وفق الخطة الدراسية المعتمدة.  :)5( المادة
  

  27/01/2015) تاريخ 2015- 04/01/2014*قرار مجلس األمناء رقم (

ية المشرف       :)6( المادة ة التدريس ي لعضو الهيئ بء التدريس ن الع دريب جزًء م ى الت دريب، يعتبر اإلشراف عل ى الت عل
  .ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة

  

  

 يسمح للطالب بالتدريب في مؤسسات الصحة النفسية المعتمدة من قبل الجامعة.  :)7(المادة 
  

در      :)8(ادة مال ادة الت ب م ه الطال جل في ذي يس ي ال ى تحتسب ساعات التدريب الميداني للطلبة خالل الفصل الدراس يب عل
  :تيالنحو اآل

 ) ساعة.300) بواقع (1تدريب ميداني (   . أ
  ) ساعة.300) بواقع (2تدريب ميداني (   . ب

  

  : تولى المشرف الفني المهام اآلتيةي  :)9( المادة
ات   . أ ي جه ى الحاالت ف مسؤولية تدريب الطلبة حسب األهداف المحددة للتدريب، وتوزيع الطلبة عل

 التدريب.
 .التدريب متابعة الطلبة أثناء  . ب
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 إعداد تقييم الطلبة على نماذج التقييم الخاصة واعتمادها من اللجنة.  . ج
 المشاركة في إعداد وتنفيذ االمتحانات الخاصة بالتدريب.  . د
 متابعة حضور الطلبة لورش العمل الخاصة بالتدريب.  . ه

  

   :يتولى المشرف األكاديمي المهام اآلتية    :)10(المادة 
 ين محتوى المواد النظرية والتدريب.التأكد من وجود ترابط ب . أ

ي  . ب تفيدين ف ية  للمس ة النفس ديم الرعاي ة تق ى كيفي ين عل رفين الفني ع المش اون م ة بالتع دريب الطلب ت
 جهات التدريب.

ة   . ج ة بجه ات الخاص ة والتعليم زامهم باألنظم ن الت د م دريبهم والتأك اء ت ة أثن ة الطلب ه ومتابع توجي
 التدريب.

 ة الخاصة بالتدريب.حضور االجتماعات الدوري . د
 تفقد قائمة المهارات واالختبارات النفسية والشخصية الموكلة لكل طالب. . ه
دف  . و داني به دريب المي ة بالت ة واألوراق الخاص يم الطلب اليب تقي تمر ألس يم المس ي التقي اركة ف المش

 رفع سوية التدريب واالرتقاء بمستوى األداء.
 زمة إذا دعت الحاجة ورصد غيابات الطلبة.متابعة توزيع الطلبة وإجراء التغيرات الال . ز

 

ب   :)11(المادة  زم الطال ى أن يلت ة، عل دريب الطلب ى ت ة عل ي الجامع ا ف ول به اب المعم ور والغي ات الحض ق تعليم تطب
  بساعات الدوام الرسمي لجهة التدريب.

  

  ألكاديمي وبموافقة اللجنة.ال يحق للطالب أن يغير جهة التدريب إال من خالل التنسيق مع المشرف ا  :)12(المادة 
 

  يتم تقييم الطالب وفقاً لألسس اآلتية:  :)13(المادة 
  %20 التقييم المستمر من قبل المشرف الفني               أ.

  %30  التقييم المستمر من قبل المشرف األكاديمي          ب.
  %20 االمتحان النهائي الكتابي                           ج.
  %30 متحان النهائي العملي                         اال  د.

  

  العميد ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن تطبيق هذه التعليمات.    :)14(المادة 
 

  في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات. يبت مجلس العمداء    :)15( المادة
  



  

121 
 

أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  

  تعـليمـات التدريب امليداين
  فس لطلبة علم الن 

  يف جامعة عامن األهلية

  
  
  

ات   ):1( المادة ات "تعليم ذه التعليم مى ه نفستس م ال ة عل داني لطلب دريب المي ة الت ان األهلي ة عم ي جامع نة  "*ف لس
  ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015

    

ا اآلتيةيكون للكلمات والعبارات   ):2( المادة اني المخصصة له ات المع اه حيثما وردت في هذه التعليم دل  ،أدن م ت ا ل م
  :القرينة على غير ذلك

  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية
:  اآلداب والعلوم.كلية  الكلية

  العميد :  اآلداب والعلوم.كلية 
  اللجنة :   في الكلية. الميداني تدريباللجنة 

راف  ام اإلش عضو الهيئة التدريسية في الكلية الذي توكل إليه مه
  ة.على سير تدريب الطلب

  المشرف األكاديمي :

 المشرف الفني :  الشخص الذي يوكل إليه مهمة تدريب الطلبة في مكان التدريب.
  التدريب  :  التدريب في مؤسسات الصحة النفسية.

  جهة التدريب   :  المؤسسات الصحية التي يتدرب فيها الطالب.
  

ي م  ):3( المادة ة المسجلين ف ع الطلب داني وحسب الساعاتتطبق هذه التعليمات على جمي دريب المي دة واد الت  المعتم
  .في الخطة الدراسية بما ينسجم مع تعليمات الجامعة ومعايير االعتماد الخاص للتخصص

  

  يكون التدريب برنامجاً متكامالً من حيث األهداف والمحتوى وآلية التنفيذ والتقويم.  ):4( المادة
  

ي الخطة يسجل الطالب للتدريب الميداني ب  ):5( المادة ة ف ة والفني واد التخصص والمهني عد استكمال دراسته بنجاح م
  .الدراسية

 

  .يتم التدريب في المجاالت التطبيقية، اإلكلينيكي، واالجتماعي، والصناعي التنظيمي  ):6( المادة
  

   :تشكل اللجنة بقرار من العميد في بداية كل عام جامعي وتكون مهامها على النحو اآلتي  ):7( المادة
ا  . أ درب عليه ة الت ن الطلب ع م ة المتوق إعداد قوائم المهارات واالختبارات النفسية والشخصية المختلف

 .في جهات التدريب حسب األهداف الموضوعة لها، على أن تقر في مجلس القسم المعني
 اعتماد أماكن التدريب التي يتقدم الطلبة بطلبات للتدريب لديها. . ب
 .كاديميينتوزيع الطلبة على المشرفين األ . ج

 
 

  
  

  27/01/2015) تاريخ 2015- 05/01/2014*قرار مجلس األمناء رقم (
 

 اإلشراف على سير عملية تدريب الطلبة. . د
 دراسة التقارير المقدمة من المشرفين والمصادقة عليها. . ه
 .رفع نتيجة التقييم إلى رؤساء األقسام المعنيين . و

 

  .درجة البكالوريوس وفق الخطة الدراسية المعتمدةيعد التدريب من متطلبات الحصول على    ):8( المادة
  

دريب،  ):    9( المادة ى الت ة التدريسية المشرف عل و الهيئ ن العبء التدريسي لعض دريب جزًء م يعتبر اإلشراف على الت
  ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

  

  صحة النفسية المعتمدة من قبل الجامعة.يسمح للطالب بالتدريب في مؤسسات ال  ):10( المادة
  

ع (  ):11( المادة ي بواق ادل (9تحتسب ساعات التدريب الميداني للطلبة خالل الفصل الدراس دة وتع ) 18) ساعات معتم
 .) أسبوع16ساعة فعلية أسبوعياً ولمدة (
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 يتولى المشرف الفني المهام اآلتية:):    12( المادة
ألهداف المحددة للتدريب، وتوزيع الطلبة على الحاالت في جهات مسؤولية تدريب الطلبة حسب ا . أ

 التدريب.
 متابعة الطلبة أثناء التدريب. . ب
 إعداد تقييم الطلبة على نماذج التقييم الخاصة واعتمادها من اللجنة. . ج
 المشاركة في إعداد وتنفيذ االمتحانات الخاصة بالتدريب. . د
  ريب.متابعة حضور الطلبة لورش العمل الخاصة بالتد . ه
  

   : المشرف األكاديمي المهام اآلتية يتولى):    13( المادة
 التأكد من وجود ترابط بين محتوى المواد النظرية والتدريب. . أ

ي  . ب تفيدين ف ية للمس ة النفس ديم الرعاي ة تق ى كيفي ين عل رفين الفني ع المش اون م ة وبالتع دريب الطلب ت
 جهات التدريب.

دريبهم  . ج اء ت ة أثن ة الطلب ه ومتابع ة  توجي ة بجه ات الخاص ة والتعليم زامهم باألنظم ن الت د م والتأك
 .التدريب

 حضور االجتماعات الدورية الخاصة بالتدريب. . د
 تفقد قائمة المهارات واالختبارات النفسية والشخصية الموكلة لكل طالب.  . ه
داني به . و ع المشاركة في التقييم المستمر ألساليب تقييم الطلبة واألوراق الخاصة بالتدريب المي دف رف

 سوية التدريب واالرتقاء بمستوى األداء.
 .متابعة توزيع الطلبة وإجراء التغيرات الالزمة إذا دعت الحاجة ورصد غيابات الطلبة . ز

  

داني  ):   14( المادة رة المي ف الخب درب إعداد مل ب المت الل الفصل  (Logbook)على الطال ا أنجزه خ ه م ين في ث يب بحي
  .ريبوحسب األهداف الموضوعة للتد

  

  .ال يحق للطالب أن يغير جهة التدريب إال من خالل التنسيق مع المشرف األكاديمي وبموافقة اللجنة ):    15( المادة
  

  يتم تقييم الطالب وفقاً لألسس اآلتية:   ):  16( المادة
  %20                 ييم المستمر من قبل المشرف الفنيالتق  أ.

  %30         يمشرف األكاديمالمستمر من قبل الالتقييم  ب.
  %20                               االمتحان النهائي الكتابي  ج.
  %30                           االمتحان النهائي العملي  د.

  

  عميد الكلية ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن تطبيق هذه التعليمات.  ):17( المادة
  

 جلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.يبت م    ): 18( المادة
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  

  تعـليمـات التدريب امليداين
   قسم العلوم املالية واملرصفية لطلبة 

  يف جامعة عامن األهلية
  

  
  

ة تسمى هذه التعليمات "تعليمات   ):1( المادة داني لطلب ة والمصرفية التدريب المي وم المالي م العل ي قس ان جامف ة عم ع
  ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015لسنة " *األهلية

    

اه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات   ):2( المادة ا أدن اني المخصصة له ات المع دل  ،حيثما وردت في هذه التعليم م ت ا ل م
  القرينة على غير ذلك:

:  .جامعة عمان األهلية الجامعة
  ليةالك :  .العلوم اإلدارية والماليةكلية 
  العميد :  العلوم اإلدارية والمالية.كليةعميد

:  قسم العلوم المالية والمصرفية.   القسم
  رئيس القسم  :  رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية.

دريس ة الت و هيئ م  عض ي القس ذيف ام  ال ه مه ل إلي راف توك اإلش
  .على سير عملية التدريب الميداني

  المشرف  :

ركات ات، الش رفية،ال والمؤسس ة والمص ا  مالي درب فيه ي يت الت
  داخل األردن والمعتمدة من قبل اللجنة.الطالب

  جهة التدريب  :

  

داني   ):3( المادة دريب المي ر الت ع (يعتب ى وبواق ة األول ـة الجامعي ى الدرج ول عل اً للحص اً إجباري اعات)  3متطلب س
  معتمدة.

  

  ) ساعة معتمدة.90بنجاح ما ال يقل عن (أن يكون قد اجتاز مادة التدريب الميداني بعد الطالب  يسجل  ):4( المادة
 

ون   ):5( المادة دةتك وز  م هرين، وال يج ـدة ش يفي لمــ ي الص ل الدراس الل الفص ل األردن خ داني داخ دريب المي الت
  الجمع بين الدراسة والتدريب وحسب ساعات العمل في جهة التدريب.

  

دريب، اإلشراف على التدريب جز يعتبر  ):6( المادة ى الت ًء من العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية المشرف عل
  ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

 

اء   ):7( المادة تشكل لجنة في القسم تسمى لجنة التدريب الميداني برئاسة رئيس القسم وعضوية المشرف وأحد أعض
   على النحو اآلتي:هيئة التدريس في القسم، وتكون مهامها 

قائمة بجهات التدريب الميداني المعتمدة بداية كل عام دراسي (بما فيها الجهات التي لديها إعداد  . أ
 اتفاقيات مسبقة مع الجامعة).

 توزيع الطالب على جهات التدريب الميداني. . ب
 

  

  27/01/2015) تاريخ 2015- 07/01/2014*قرار مجلس األمناء رقم (

 ف الطلبة بالدوام الميداني.إعداد برنامج لتعري . ج
 التنفيذ. متابعة . د
 تنسيق مواعيد مناقشات تقارير الطلبة. . ه
القيام بزيارات لجهات التدريب الميداني لمتابعة الطلبة، وذلك بما ال يقل عن زيارتين لكل جهة  . و

 تدريب. 
 .ارصد غيابات الطلبة ومتابعة أمور الحرمان في حال تجاوز أحدهم نسبة الغياب المسموح به . ز

 

ام الجامعي  الطالبيقدم   ):8( المادة دء الع ل ب دريب وقب ره الت اء فت د انته تقريراً مفصالً عن تدريبه للمشرف وذلك بع
  الذي يليه.

  

 :قبل اللجنة وفقاً لألسس اآلتية منتقييم الطلبة   يتم    ):9( المادة
 ).الميدانيالتقرير السري المعتمد الذي تعده جهة التدريب (نموذج تقييم التدريب  . أ

 التقرير الذي يعده الطالب. . ب
  نتيجة مناقشة الطالب من قبل اللجنة. . ج
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  الخاص بالطالب. (Logbook)سجل التدريب  . د
  

ة   ):10( المادة ى عالم ب عل ل الطال ال حص ي ح داني، وف دريب المي ادة الت ي م ب) ف اجح) أو (راس ة (ن د عالم ترص
  .(راسب)، عليه إعادة تسجيل التدريب الميداني من جديد

  

  .يجوز للطالب تحديد جهة التدريب التي يرغب التدريب بها شريطة موافقة رئيس القسم  ):11( المادة
  

  ورئيس القسم مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات. العميد):    12( المادة
  

 يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.    ):13( المادة
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  التدريب العميل  تعـليمـات
  لطلبة كلية التمريض

  يف جامعة عامن األهلية
  
  

دريب   ):1المادة ( ات الت ات "تعليم ذه التعليم مى ه يتس ة  العمل ة كلي ريض لطلب دريب التم اكن الت ي أم يف ي  العمل ف
  ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015لسنة " *جامعة عمان األهلية

    

اه اآلتيةت يكون للكلمات والعبارا  ):2المادة ( ا أدن اني المخصصة له ات المع دل  ،حيثما وردت في هذه التعليم م ت ا ل م
  القرينة على غير ذلك:

  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية
: التمريض.كلية  الكلية

:  التمريض.كليةعميد  العميد
 مساعد العميد : مساعد عميد كلية التمريض.

ادةكلية الذي توالعضو هيئة التدريس في   كل إليه مهام تدريس م
 .بشقيها النظري والعملي التدريب السريري

  المشرف األكاديمي :

دريس اعد الت دريس أو مس ة  عضو هيئة الت ه مهم ل إلي ذي يوك ال
 جهة التدريب.تدريب الطلبة في

 المشرف السريري :

درب  ي يت دائرة الت ة أو ال ركة أو المؤسس دريب أو الش ز الت مرك
  األردن أو خارجه والمعتمدة من قبل اللجنة.فيها الطالب داخل

  جهة التدريب  :

  

  .التدريب المعتمدةبجهات بإعداد قائمة تقوم الكلية   ):3المادة (
  

اكن   ):4المادة ( ي أم ا ف درب عليه تعتمد الكلية قوائم المهارات واإلجراءات التمريضية المختلفة المتوقع من الطلبة الت
  داف الموضوعة لها.التدريب لكل مادة حسب األه

  

ى  المشرف يراعى عند توزيع الطلبة على أماكن التدريب أن تكون نسبة  ):5المادة ( ريري إل ة عدد الس ة الطلب متوافق
  طالب. 8- 7لكل مشرف  يخصص أنالعتماد، والتي تنص على امعايير مع 

  

  ياً للمادة الواحدة.تكون مدة التدريب فصالً دراسياً كامالً وبمعدل يومين أسبوع  أ.  ):6المادة (
ون   ب. دريبييك وم الت ع  الي واد  عمل ات) ساع6(بواق ثالثللم دة الساعات  ذات ال ) ساعات 4(ومعتم

  وذلك حسب طبيعة المادة. تينمعتمدال ذات الساعتينللمواد  عمل
وز      ج. ييج ة ف دريب الطلب ثالث  ت ات ال ن الوردي دريبأي م ة الت ي جه دة ف دد  المعتم ل ع ى أال يق عل

  .)ب(الساعات عن العدد المبين في البند 
  
  

  

  27/01/2015) تاريخ 2015- 06/01/2014*قرار مجلس األمناء رقم (
  

ة   ):7المادة ( زم الطلب ى أن يلت ة، عل دريب الطلب ى ت ة عل ي الجامع ا ف ول به اب المعم ور والغي ات الحض ق تعليم تطب
  بساعات الدوام الرسمي لجهة التدريب.

دريب، ايعتبر   ):8المادة ( ى الت إلشراف على التدريب جزًء من العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية المشرف عل
  ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

  

ا السريريين(بالتعاون مع المشرفين األكاديميين والمدربين  لشؤون التدريب يتولى مساعد العميد      أ.  ):    9المادة ( ) م
  :يلي
 .إعداد برنامج التدريب ومتابعة تنفيذه وتوزيع الطلبة على أماكن التدريب 
 .تنسيق مواعيد االمتحانات واإلشراف على تشكيل لجان االمتحانات العملية 
 إعداد ملف المادة  (Course File) والذي يحتوي على كافة الوثائق المتعلقة بالتدريب

 .تمدة لتقييم أداء الطلبةوحسب ما هو معتمد في الجامعة واألسس المع
  يتولى المشرف السريري المهام اآلتية:   ب.
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  تدريب الطلبة حسب األهداف الخاصة لكل مادة، وتوزيع الطلبة على الحاالت في جهة
  . التدريب

 إعداد نماذج تقييم الطلبة واعتمادها من مجلس القسم. 
 اد والتقييملمشاركة في لجان االمتحانات العملية للطلبة من حيث اإلعدا. 

  

  يتولى المشرف األكاديمي المهام اآلتية:  ):10المادة (
  التأكد من توافق التدريب مع محتوى المادة النظرية. . أ

 السريريين.تدريب الطلبة بالتعاون مع المدربين المشاركة في  . ب
 .بأخالقيات عملية التدريب للطلبةااللتزام   . ج
 .ما يتعلق بالعملية التدريبية التنسيق مع مساعد العميد لشؤون التدريب في كل . د
 المساهمة في تقييم أداء الطالب وفقاً لما يقرره القسم. . ه
 مشاركة المشرف السريري في تقييم التقارير التي يقدمها الطلبة والمتعلقة بتدريبهم. . و
 نسبة الغياب المسموح بها.أي منهم  رصد غيابات الطلبة ومتابعة أمور الحرمان في حال تجاوز . ز

  

  أثناء التدريب السريري. الكليةبالزي المعتمد من  المتدربين الطلبةيلتزم   ):11المادة (
  

  التدريب على النحو اآلتي: عالمةيتم توزيع أ.        ):12المادة (
  %20  السريري للطالب خالل الفصلتقييم المشرف -
  %10  العملية التمريضيةتقرير الطالب الخاص ب  -
  %20 ليفصالنصفاالختبار العملي -
  %20  االمتحان الكتابي النهائي  -
  %20 االمتحان العملي النهائي  -
  10% (Activities)الندوات -

  :عالمة التدريب السريري المكثف على النحو اآلتي توزيعتم .   ب
  %25 أعمال الفصل -

  %25 امتحان عملي نهائي -
  %25  امتحان كتابي نهائي -
  %25 امتحان شفوي نهائي (لجان) -

  

  .وما هو معمول به في جهات التدريب وتعليماتها بأنظمة الجامعة االلتزامطلبة على ال  ):13( المادة
  

  العميد ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن تطبيق هذه التعليمات.  ):14( المادة
  

  يبت مجلس العمداء في الحاالت التي تم يرد عليها نص في هذه التعليمات.    ):15( المادة
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  

  تعـليمـات التدريب امليداين 
   لطلبة كلية العامرة والتصميم

  يف جامعة عامن األهلية
  
 

  

ة العمارة والتصميملطلبة كلية  الميدانيتسمى هذه التعليمات "تعليمات التدريب   ):1المادة ( ان األهلي ة عم ي جامع " *ف
  ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015لسنة 

    

اه اآلتيةلكلمات والعبارات يكون ل  ):2المادة ( ا أدن ة له اني المخصص ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف دل  ،حيثم م ت ا ل م
  القرينة على غير ذلك:

:  .جامعة عمان األهلية الجامعة
  العمارة والتصميم.كلية 
 كلية العمارة والتصميم.عميد

:  
:

   الكلية
 العميد

 العميدمساعد  : مساعد عميد كلية العمارة والتصميم.

  المجلس : مجلس الكلية.
: لجنة التدريب الميداني في الكلية.  اللجنة

مركز التدريب أو الشركة أو المؤسسة أو الدائرة التي يتدرب 
  فيها الطالب داخل األردن أو خارجه والمعتمدة من قبل اللجنة.

  جهة التدريب  :

  

ً   ):3المادة (  للحصول على الدرجة الجامعية األولى. يعتبر التدريب الميداني متطلباً إجباريا
  

از بنجاح (  ):4المادة ( د اجت ل 90يقوم الطالب بتسجيل مادة التدريب الميداني بعد أن يكون ق ى األق دة عل ) ساعة معتم
ينمائ ميم الس ي والتص ميم الجرافيك داخلي والتص ميم ال ة التص رحي و( يلطلب وني والمس ) 110والتلفزي

  .طلبة هندسة العمارةساعات معتمدة على األقل ل
  

الل فصل   ):5المادة ( ابيع متصلة خارج األردن خ ابيع متصلة داخل األردن أو ستة أس ة أس دريب ثماني تكون مدة الت
  .دراسي واحد يقضيها الطالب في موقع واحد، وال يجوز الجمع بين الدراسة والتدريب الميداني

  

دريب، يعتبر اإلشراف على التدريب جزًء من ا  ):6المادة ( ى الت ية المشرف عل ة التدريس و الهيئ ي لعض لعبء التدريس
  ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

  

ام   ):7المادة ( رراً ورؤساء األقس د مق ن مساعد العمي ألف م تشكل اللجنة بقرار من العميد في بداية كل عام جامعي وتت
  أعضاء، وتكون مهامها على النحو اآلتي:

 اعتماد جهة التدريب للطالب قبل البدء بالتدريب. . أ

  
  27/01/2015) تاريخ 2015- 03/01/2014*قرار مجلس األمناء رقم (

 
 ).Logbookإعداد سجل خاص بالتدريب ( . ب
 المساهمة في توفير فرص التدريب للطلبة حيث أمكن. . ج
 إعداد قاعدة بيانات بأسماء الطلبة وجهات التدريب. . د
 ) من هذه التعليمات.8فقاً لألسس المعتمدة في المادة رقم (تقييم تدريب الطلبة و . ه

  

دم   ):8المادة ( ي حال ع دريب وف رة الت اء فت ن انته ة أسابيع م الل أربع ه خ اد تدريب ب العتم دم بطل ب التق ى الطال عل
  التزامه بذلك دون تقديم عذر قهري يقبله العميد يعتبر الطالب راسبا ًفي مادة التدريب الميداني.

  

ً      ):9دة (الما  :اآلتية لألسس يتم تقييم تدريب الطلبة من قبل اللجنة وفقا
 التقرير السري المعتمد الذي تعده جهة التدريب (نموذج تقييم التدريب الميداني). . أ

التقرير الذي يعده الطالب ويتضمن نبذة عن جهة التدريب، موضوع التدريب، األعمال التي كلف  . ب
 خالصة تبين مدى اإلفادة وعالقة التدريب بخطة الطالب الدراسية.بها الطالب خالل التدريب، و

 ) الخاص بالطالب.Logbookسجل التدريب ( . ج
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

 .نتيجة مناقشة الطالب من قبل اللجنة . د
  

ة    ):10المادة ( ى عالم ب عل ل الطال ال حص ي ح داني، وف دريب المي ادة الت ي م ب) ف اجح) أو (راس ة (ن د عالم ترص
  .لتدريب الميداني من جديد(راسب)، عليه إعادة تسجيل ا

  

  .العميد ورئيس القسم مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات   ):11المادة (
  

 يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.    ):12المادة (
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  

  تعـليمـات التدريب امليداين
  لطلبة كلية الهندسة 

  يف جامعة عامن األهلية
  
  
  

دريب  ):1ادة (الم ات الت ات "تعليم ذه التعليم داني تسمى ه ة  المي ة كلي ة الهندسةلطلب ان األهلي ة عم ي جامع " لسنة *ف
  ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015

    

اه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات   ):2المادة ( ا أدن اني المخصصة له ات المع دل  ،حيثما وردت في هذه التعليم م ت ا ل م
  غير ذلك: القرينة على

:  .جامعة عمان األهلية الجامعة
  الهندسة.كلية 

 الهندسة.عميد كلية
: 
:

   الكلية
العميد

 مساعد العميد : الهندسة.كلية مساعد عميد 

  المجلس  : مجلس الكلية.
اللجنة : لجنة التدريب الميداني في الكلية.

د ي يت دائرة الت ة أو ال ركة أو المؤسس دريب أو الش ز الت رب مرك
  فيها الطالب داخل األردن أو خارجه والمعتمدة من قبل اللجنة.

  جهة التدريب   :

  

 .يعتبر التدريب الميداني متطلباً إجبارياً للحصول على الدرجة الجامعية األولى  ):3المادة (
  

از بنجاح (  ):4المادة ( د اجت ون ق د أن يك داني بع دريب المي ادة الت ى ) ساعا110يقوم الطالب بتسجيل م دة عل ت معتم
  األقل.

  

ابيع متصلة خارج األردن خالل فصل   ):5المادة ( تكون مدة التدريب ثمانية أسابيع متصلة داخل األردن أو ستة أس
  دراسي واحد يقضيها الطالب في موقع واحد، وال يجوز الجمع بين الدراسة والتدريب الميداني.

  

دريب، يعتبر اإلشراف على التدريب جزًء من ا  ):6المادة ( ى الت لعبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية المشرف عل
  ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

  

ام   ):7المادة ( رراً ورؤساء األقس د مق تشكل اللجنة بقرار من العميد في بداية كل عام جامعي وتتألف من مساعد العمي
  أعضاء، وتكون مهامها على النحو اآلتي:

 .اعتماد جهة التدريب للطالب قبل البدء بالتدريب . أ
  

  
  27/01/2015) تاريخ 2015- 01/01/2014*قرار مجلس األمناء رقم (

 
 ).Logbookإعداد سجل خاص بالتدريب ( . ب
 المساهمة في توفير فرص التدريب للطلبة حيث أمكن. . ج
 إعداد قاعدة بيانات بأسماء الطلبة وجهات التدريب. . د
 .) من هذه التعليمات8وفقاً لألسس المعتمدة في المادة رقم (تقييم تدريب الطلبة  . ه

  

دم   ):8المادة ( ي حال ع دريب وف رة الت اء فت ن انته ة أسابيع م الل أربع ه خ اد تدريب ب العتم دم بطل ب التق ى الطال عل
  التزامه بذلك دون تقديم عذر قهري يقبله العميد، يعتبر الطالب راسبا ًفي مادة التدريب الميداني.

  

ً يتم تقييم تدريب الطلبة من قبل اللجنة       ):9مادة (ال  :اآلتية لألسس وفقا
 التقرير السري المعتمد الذي تعده جهة التدريب (نموذج تقييم التدريب الميداني). . ت
التقرير الذي يعده الطالب ويتضمن نبذة عن جهة التدريب، موضوع التدريب، األعمال التي كلف  . ث

 وخالصة تبين مدى اإلفادة وعالقة التدريب بخطة الطالب الدراسية. بها الطالب خالل التدريب
 ) الخاص بالطالب.Logbookسجل التدريب ( . ج
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

 نتيجة مناقشة الطالب من قبل اللجنة. . د
  

ة   ):10المادة ( ى عالم ب عل ل الطال ال حص ي ح داني، وف دريب المي ادة الت ي م ب) ف اجح) أو (راس ة (ن د عالم ترص
  التدريب الميداني من جديد.(راسب)، عليه إعادة تسجيل 

  

  العميد ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.   ):11المادة (
  

 يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.     ):12المادة (
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  

  تعـليمـات التدريب العميل 
  طلبة كلية تقنية املعلوماتل

  ن األهليةيف جامعة عام 
  

  

  

يتسمى هذه التعليمات "تعليمات التدريب   ):1المادة ( ة  العمل ة كلي ات لطلب ة المعلوم ةتقني ان األهلي ة عم ي جامع " *ف
  ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015لسنة 

    

اه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات   ):2المادة ( ا أدن اني المخصصة له ات المع دل  ،حيثما وردت في هذه التعليم م ت ا ل م
  القرينة على غير ذلك:

:  .جامعة عمان األهلية الجامعة
:  .تقنية المعلوماتكلية    الكلية
:  .تقنية المعلوماتكليةعميد  العميد

 العميدمساعد  : .كلية تقنية المعلوماتمساعد عميد 

مجلس الكلية. :  المجلس
: لجنة التدريب العملي في الكلية.  اللجنة

ز الت درب مرك ي يت دائرة الت ة أو ال ركة أو المؤسس دريب أو الش
  فيها الطالب داخل األردن أو خارجه والمعتمدة من قبل اللجنة.

  جهة التدريب  :

  

  .يعتبر التدريب العملي متطلباً إجبارياً للحصول على الدرجة الجامعية األولى  ):3المادة (
  

  ) ساعة معتمدة على األقل.90ملي بعد أن يكون قد اجتاز بنجاح (يقوم الطالب بتسجيل مادة التدريب الع  ):4المادة (
  

ابيع متصلة خارج األردن خالل فصل   ):5المادة ( تكون مدة التدريب ثمانية أسابيع متصلة داخل األردن أو ستة أس
  .دراسي واحد يقضيها الطالب في موقع واحد، وال يجوز الجمع بين الدراسة والتدريب الميداني

  

دريب،   ):6المادة ( ى الت يعتبر اإلشراف على التدريب جزًء من العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية المشرف عل
  ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

 
ا  ):7المادة ( رراً ورؤساء األقس د مق م تشكل اللجنة بقرار من العميد في بداية كل عام جامعي وتتألف من مساعد العمي

  :أعضاء، وتكون مهامها على النحو اآلتي
 اعتماد جهة التدريب للطالب قبل البدء بالتدريب. . أ

 ).Logbookإعداد سجل خاص بالتدريب ( . ب
 المساهمة في توفير فرص التدريب للطلبة حيث أمكن. . ج

  
  
  
  

  27/01/2015) تاريخ 2015- 02/01/2014*قرار مجلس األمناء رقم (
  

 الطلبة وجهات التدريب.إعداد قاعدة بيانات بأسماء  . د
 ) من هذه التعليمات.8المعتمدة في المادة رقم ( لألسستقييم تدريب الطلبة وفقا هـ.   

  

دم   ):8المادة ( ي حال ع دريب وف رة الت اء فت ن انته ة أسابيع م الل أربع ه خ اد تدريب ب العتم دم بطل ب التق ى الطال عل
  بر الطالب راسباً في مادة التدريب الميداني.التزامه بذلك دون تقديم عذر قهري يقبله العميد، يعت

  

ً      ):9المادة (  :اآلتية لألسس يتم تقييم تدريب الطلبة من قبل اللجنة وفقا
 التقرير السري المعتمد الذي تعده جهة التدريب (نموذج تقييم التدريب الميداني). . د
ريب، األعمال التي كلف التقرير الذي يعده الطالب ويتضمن نبذة عن جهة التدريب، موضوع التد . ه

 بها الطالب خالل التدريب وخالصة تبين مدى اإلفادة وعالقة التدريب بخطة الطالب الدراسية.
 ) الخاص بالطالب.Logbook(سجل التدريب    . و
 نتيجة مناقشة الطالب من قبل اللجنة.   . ز

  

ي ح  ):10المادة ( داني، وف دريب المي ادة الت ي م ب) ف اجح) أو (راس ة (ن د عالم ة ترص ى عالم ب عل ل الطال ال حص
  (راسب)، عليه إعادة تسجيل التدريب الميداني من جديد.
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  

  العميد ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.   ):11المادة (
  

 يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.   ):12المادة (
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  

   امليداينتعـليمـات التدريب 
  اللغة اإلنجليزية والرتجمة  تخصصلطلبة 

  يف جامعة عامن األهلية 
  

  
  

 

ة "تعليمات التدريب الميداني لطلبة تسمى هذه التعليمات  ):1( المادة ة والترجم ة اإلنجليزي م اللغ ان قس ة عم ي جامع ف
  .إقرارها تاريخ ويعمل بها اعتباراً من، 2015لسنة  "*األهلية

  
  

اه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات   ):2( المادة ا أدن اني المخصصة له ات المع دل  ،حيثما وردت في هذه التعليم م ت ا ل م
  القرينة على غير ذلك:

:  .جامعة عمان األهلية   الجامعة
  اآلداب والعلوم.كلية 
 الكلية.عميد

: 
:

   الكلية
العميد

  اللجنة :  في القسم. لجنة التدريب الميداني 
ى التدريسية  عضو الهيئة راف عل ام اإلش ه مه ل إلي ذي توك ة ال ي الكلي ف

  سير التدريب الميداني الطلبة.
  األكاديمي  رفالمش :

  المشرف الفني  :  الشخص الذي يوكل إليه مهمة تدريب الطلبة في جهة التدريب.
: المؤسسات اإلعالمية ومراكز الترجمة المعتمدة. جهة  التدريب

   
  من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس وفق الخطة الدراسية المعتمدة. التدريب الميدانييعد   ):3( المادة

    

دة  ):4( المادة داني وحسب الساعات المعتم دريب المي واد الت ي م ة المسجلين ف ع الطلب تطبق هذه التعليمات على جمي
  الخاص للتخصص.في الخطة الدراسية وبما ينسجم مع تعليمات الجامعة ومعايير االعتماد 

    

  يعتبر التدريب الميداني برنامجاً متكامالً من حيث األهداف والمحتوى وآلية التنفيذ والتقويم.     ):5( المادة
  

ا مجموعه (  ):6( المادة ته م د استكمال دراس داني بع دريب المي ب للت ن 60يسجل الطال ل م ى األق دة عل اعة معتم ) س
  في خطة الطالب الدراسية. مواد التخصص اإلجبارية واالختيارية

  

  : األدبية والعلمية والسياسية واالقتصادية والدينية.في مجاالت الترجمة العملية التدريب الميدانييتم   ):7( المادة
  

  

ى  ):8( المادة ا عل ون مهامه ة كل عام جامعي وتك ي بداي د ف ن العمي رار م م وق يس القس تشكل اللجنة بتوصية من رئ
  النحو اآلتي:

المتوقع من الطلبة التدرب عليها في جهات التدريب و المهارات المتعلقة بالترجمةاد قوائم إعد . أ
 حسب األهداف الموضوعة لها، على أن تقر في القسم المعني.

 
  05/05/2015) تاريخ 2015- 03/03/2014*قرار مجلس األمناء رقم (

 .اعتماد جهات التدريب التي يتقدم الطلبة بطلبات للتدريب لديها . ب
 توزيع الطلبة على المشرفين األكاديميين. . ج
 اإلشراف على سير عملية التدريب الميداني الطلبة. . د
 دراسة التقارير المقدمة من المشرفين األكاديميين والمصادقة عليها. . ه
  رفع نتيجة التقييم إلى رئيس القسم. . و

  
ن العبء التدريسي  ):9( المادة داني جزءاً م ى يعد اإلشراف على التدريب المي ية المشرف عل ة التدريس  لعضو الهيئ

  ، ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.التدريب الميداني
  

ون  ):10( المادة الل  تك ة خ داني للطلب دريب المي اعات الت لس ع ( الفص ي بواق زأة 3الدراس ر مج دة غي اعات معتم ) س
  ) أسبوع.16) ساعات تدريب فعلية أسبوعياً ولمدة (6وتعادل (
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  يتولى المشرف األكاديمي المهام اآلتية:  ):11( المادة
 التأكد من وجود ترابط بين محتوى المواد النظرية والتدريب الميداني. . أ

 توجيه ومتابعة الطلبة أثناء تدريبهم الميداني.  . ب
 حضور االجتماعات الدورية الخاصة بالتدريب الميداني.  . ج
 في الترجمة الموكلة لكل طالب.تفقد قائمة المهارات واالختبارات  . د
ع  . ه داني بهدف رف دريب المي ة بالت المشاركة في التقييم المستمر ألساليب تقييم الطلبة والنماذج الخاص

 سوية التدريب واالرتقاء بمستوى األداء.
 

  :يتولى المشرف الفني المهام اآلتية    ):12( المادة
محددة للتدريب، وتوزيع الطلبة على جهات مسؤولية التدريب الميداني للطلبة حسب األهداف ال . أ

 التدريب.
 متابعة تطبيق الطلبة لمتطلبات خطة التدريب الميداني بالتنسيق مع المشرف األكاديمي. . ب
  متابعة حضور الطلبة لورش العمل الخاصة بالتدريب الميداني.  . ج
 .المعتمدة تقييم الطلبة على نماذج التقييم الخاصة . د
 االمتحانات الخاصة بالتدريب الميداني. المشاركة في إعداد وتنفيذ . ه

  
داني    ):13( المادة رة المي ا أنجزه  )Log Book( يعد كل طالب ملف الخب وم) م اً بي ه بالتفصيل (يوم ين في ث يب خالل  بحي

  الفصل الدراسي وبما يتالءم مع األهداف الموضوعة للتدريب الميداني.
  
  التدريب إال من خالل موافقة اللجنة. ال يحق للطالب أن يغير جهة     ):14( المادة

  
 يتم تقييم تدريب الطلبة وفقاً لألسس اآلتية:    ):15( المادة

  %10  الحضور وااللتزام بالتعليمات الخاصة بالتدريب وجهة التدريب  أ.
  %30 التقييم المستمر من قبل المشرف الفني ب.
  %50 يالتقييم المستمر من قبل المشرف األكاديم  ج.
  %10  تقارير الطالب الدورية المقدمة للمشرف األكاديمي  د.

  

  عميد الكلية ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن تطبيق هذه التعليمات.    ):16( المادة
  
  يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص  في هذه التعليمات.    ):17( المادة
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  
  تعـليمـات التدريب العميل 

  اليل الطبيةطلبة التحل
  يف جامعة عامن األهلية

  
  

  

دريب   ):1( المادة ات الت ات "تعليم ذه التعليم يالتسمى ه ة  عمل ة لطلب ل الطبي ةالتحالي ان األهلي ة عم ي جامع نة " *ف لس
  ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015

    

اني اآلتيةيكون للكلمات والعبارات   ):2( المادة ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف اه حيثم ا أدن دل  ،المخصصة له م ت ا ل م
  القرينة على غير ذلك:

  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية
:  الطبية.كلية الصيدلة والعلوم   الكلية

  العميد :  الطبية.عميد كلية الصيدلة والعلوم 
  القسم :  .التحاليل الطبيةقسم 

  اللجنة :  .طلبة التحاليل الطبيةل الميداني تدريباللجنة 

فيات المس ة تش ة والخاص ة الحكومي ز الطبي رات والمراك والمختب
  .المعتمدة من قبل وزارة الصحة

  جهة التدريب  :

  

ل   ):3( المادة ي تخصص التحالي ة المسجلين ف ة الطلب يعتبر التدريب الميداني متطلباً إجبارياً من متطلبات التخرج لكاف
  الطبية (برنامج البكالوريوس).

  

  جنة بقرار من مجلس القسم في بداية كل عام جامعي وتكون مهامها على النحو اآلتي:اللتشكل   ):4( المادة
 .التدريب المعتمدة  جهاتب قاعدة بياناتإعداد  . 1
 متابعة تطبيق تعليمات التدريب الميداني. . 2
 توزيع الطلبة على جهات التدريب المعتمدة.  . 3
 توفير فرص تدريب للطلبة. . 4
 ريب وإدارة الطلبة والمشرفين ورفعها إلى مجلس القسم.عمل دراسات تقييمية حول جهات التد . 5
 .)Logbookإعداد سجل خاص بالتدريب ( . 6
متابعة تدريب الطلبة عن طريق الزيارات الميدانية لجهات تدريبهم داخل األردن أو التواصل  . 7

 هاتفياً وبريدياً مع جهات التدريب خارج األردن. 
  .تمدةتقييم وإجازة تدريب الطلبة حسب األسس المع . 8

  
  
  

  

  27/01/2015) تاريخ 2015- 10/01/2014قرار مجلس األمناء رقم (*
  

داني )1( هما: تدريب ميداني دراسيتينيتكون التدريب من مادتين   .أ  ):5( المادة ع )2( وتدريب مي ساعات  )6( بواق
ام المنهما ومعتمدة لكل  الل الع ي الفصل جامعيتطرح مادتا التدريب الميداني خ األول يين الدراس ينف

  والثاني وال تطرح في الفصل الصيفي.
داني ( . ب دريب المي ادة الت از (1يقوم الطالب بتسجيل م د اجتي از 110) بع دة بنجاح واجتي ) ساعات معتم

ة العلم الدم (نظري وعملي)مواد:  اء الدقيق ي)، علم األحي ة ، تشخيصية (نظري وعمل اء الحيوي الكيمي
ريرية  ي)) 2) (1(الس ري وعمل ي)، ، عل(نظ ري وعمل ال (نظ ة واألمص ات م المناع م الطفيلي عل

 .(نظري وعملي)
  

  أيام أسبوعياً للمادة الواحدة. ثالثة وبمعدل صلةمتستة عشر أسبوعاً تكون مدة التدريب    .أ  ):6( المادة
ً   ب.  6بعد الظهر (أي ما يعادل  الثانيةولغاية الساعة  يمتد اليوم التدريبي من الساعة الثامنة صباحا

  ).اعات يومياً س
  

  :اآلتيةالمجاالت  يالميدانيتضمن التدريب   ):7( المادة
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

 .علم الدم وبنك الدم . 1
 . الكيمياء الحيوية السريرية . 2
 واألمصال والترحيل. علم المناعة . 3
 .علم األحياء الدقيقة  . 4
 علم الطفيليات.  . 5
 علم األنسجة والتحضيرات المجهرية. . 6
 علم الهرمونات.  . 7
  .قسم االستقبال وسحب الدم . 8

  

ى يعتبر  ):8( المادة ية المشرف عل ة التدريس و الهيئ ي لعض دريب،  اإلشراف على التدريب جزًء من العبء التدريس الت
  ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

  

  تطبق تعليمات الحضور والغياب المعتمدة في الجامعة على طلبة التدريب الميداني.        ):9( المادة
  

  التدريب. تقديم نموذج استكمال فترة التدريب معتمداً من  جهةعند االنتهاء من فترة التدريب على الطالب       ):10( المادة
  

  :يتم تقييم تدريب الطلبة من قبل اللجنة وفقاً لألسس اآلتية  ):11( المادة
 .وحسب النموذج المعتمدالتدريب  جهةقييم المستمر داخل الت  . أ

 ) الخاص بالطالب.Logbookب ( سجل التدري   . ب
 كتابي.نهائي  اختبار نصف فصلي وامتحان . ج

  

  التدريب الميداني على النحو اآلتي:  عالمةتوزيع م يت      ):12( المادة
  %30  يم مشرفي التدريب الميداني وسجل التدريب الخاص بالطالبيتق  أ.

  %20 اختبار كتابي نصف فصلي  ب.
  %50                    االمتحان النهائي          ج.

 

      .على الطلبة االلتزام بأنظمة وتعليمات الجامعة وما هو معمول به في جهات التدريب   ):    13( المادة
  

  .عميد الكلية ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن تطبيق هذه التعليمات  ):14( المادة
  

 يرد عليها نص في هذه التعليمات.يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم      ):15المادة (
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أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  تعـليمـات التدريب امليداين
   لطلبة تخصص الصيدلة 

  يف جامعة عامن األهلية
  
  

ات   ):1المادة ( ات "تعليم ذه التعليم مى ه يدالني تس داني الص دريب المي ةالت ان األهلي ة عم ي جامع نة " *ف ، 2015لس
  ويعمل بها من تاريخ إقرارها.

    

دل يكو  ):2المادة ( م ت ا ل اه، م ا أدن اني المخصصة له ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف ة حيثم ارات اآلتي ات والعب ن للكلم
  القرينة على غير ذلك:

:  جامعة عمان األهلية. الجامعة
  الكلية :  الصيدلة والعلوم الطبية.كلية 
:  الصيدلة والعلوم الطبية.كليةعميد   العميد

:  قسم العلوم الصيدالنية.   قسمال
  اللجنة   :  التدريب الميداني في قسم العلوم الصيدالنية.لجنة 

  النقابة :  نقابة الصيادلة األردنيين.
حة،  ة ووزارة الص ل النقاب ن قب د م ان المعتم انع المك ل: مص مث

ة  يدليات واألدوي فيات والص ة المستش تودعات األدوي ومس
ة و رات الرقاب ات مختب حية ومؤسس ز الص ة والمراك الدوائي
  لبحوث السريرية والصيدلية االفتراضية في الكلية.ا

  جهة التدريب :

:  الجلسة الحوارية التي تتم للطلبة في الكلية من قبل اللجنة.  الجلسة
  اللجنة التقييمية :  لجنة االمتحانات المشكلة في النقابة.

:  امتحان النقابة التأهيلي.  امتحان اللجنة التقييمية
  

ي تخصص الصيدلة يعتبر   ):3المادة ( ة المسجلين ف ة الطلب ات التخرج لكاف ن متطلب التدريب الميداني متطلباً إجبارياً م
 (برنامج البكالوريوس).

  

ن         ):4المادة ( رار م ة بق كل اللجن متش س القس ام  مجل ل ع ة ك ي بداي امعيف دريس ج ة الت اء هيئ ن أعض ـرفي م  ومش
  :و اآلتيالمختبرات في القسم، وتكون مهامها على النح

 .متابعة تطبيق سياسة التدريب الميداني وتعليماته وإجراءاته . أ
 توضيح ظروف ومتطلبات التدريب للطلبة قبل مباشرة التدريب.  . ب
 توزيع الطلبة على جهات التدريب المعتمدة وتوفير فرص تدريب للطلبة حيث أمكن.  . ج
 .ورفعها إلى العميد عمل دراسات تقييمية حول جهات التدريب وأداء الطلبة والمشرفين   . د

  
  27/01/2015) تاريخ 2015- 09/01/2014قرار مجلس األمناء رقم (*

 .(Logbook)إعداد سجل خاص بالتدريب  . ه
 إعداد قاعدة بيانات بأسماء الطلبة وجهات التدريب.  . و
 .في جهات تدريبهم داخل وخارج األردنمتابعة تدريب الطلبة   . ز
ن خالل إجراء امت  . ح ذي وصل تقييم تدريب الطلبة م دريب ال ة حسب مستوى الت ة وعملي ات نظري حان

 .إليه الطالب
 عقد الجلسات الحوارية إلعداد الطلبة المتحان اللجنة التقييمية.  . ط
 تزويد الطلبة المتدربين بإشعارات التدريب كل حسب جهة تدريبه.  . ي

  

ة ا  ):5المادة ( ن العبء التدريسي لعضو الهيئ دريب، يعتبر اإلشراف على التدريب جزًء م ى الت ية المشرف عل لتدريس
  ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

  

ة   ):6المادة ( ن جه بقة م ة المس ى الموافق ول عل د الحص دريب بع ات الت ن جه ي أي م دريب ف دء بالت ة الب مح للطلب يس
  واللجنة.  التدريب

  

  احتساب التدريب:   ):7المادة (
  يب ابتداًء من الفصل الدراسي الثاني للسنة الجامعية األولى.يحق للطالب البدء بالتدر . أ
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ون . ب داني  تك دريب المي اعات الت يدالني س ً الص ا ة وفق ي النقاب ا ف ول به ات المعم و  للتعليم ى النح وعل
 اآلتي:
  ين ة األردني ى الطلب اء (عل داني1440إنه دريب مي اعة ت ى أن ال  ) س دديعل ل ع اعات  ق س

 .) ساعة400داخل األردن عن ( التدريب
 ين ر األردني اء ( على الطلبة غي داني720إنه دريب مي ى أن ال  ) ساعة ت ليعل ساعات عدد  ق

 .) ساعة200التدريب داخل األردن عن (
 

ة (مساعد صيدلي) 50يتم احتساب (  ):8المادة ( %) من ساعات التدريب المقررة كحد أقصى للطلبة الذين مارسوا مهن
  التدريب. لمدة ال تقل عن عام كامل في جهات

  

 :إجراءات التدريب     :)9المادة (
يتسلم الطالب نموذج التدريب من اللجنة، ويعيده معتمداً من جهة التدريب خالل أسبوع واحد من  . أ

 . تاريخ الحصول على النموذج
يقوم الطالب بإرسال نموذج التدريب المعتمد إلى النقابة لغايات استحداث ملف تدريب للمستجدين أو  . ب

 .لملف للمتدربين القدامىتغذية ا
يقدم الطالب المتدرب داخل األردن نموذج انتهاء التدريب وصورة عنه مرفقاً به سجل التدريب، مع  . ج

مراعاة تطابق ساعات التدريب مع الساعات التي تم تغطيتها بالسجل إلى اللجنة خالل مدة أقصاها 
عتمدة حسب األصول بعد اجتيازه خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء التدريب، على أن تعاد له م

 مقابلة التقييم.
يقوم الطالب المتدرب خارج األردن بتسليم نموذج انتهاء التدريب مصدقاً من قبل النقابة أو ما  . د

يقابلها في بلد التدريب وسجل التدريب إلى اللجنة خالل خمسة أيام عمل من نهاية تاريخ التدريب 
 ً  . عليها تاريخ الخروج والدخول إلى األردنمرفقاً به صورة عن جواز السفر موضحا

 على الطالب المتدرب ترجمة ختم جهة التدريب إذا لم تكن لغة الختم اللغة العربية أو اإلنجليزية. . ه
يقوم الطالب بتسليم نموذج انتهاء التدريب المعتمد من الكلية إلى النقابة لتغذية ملف التدريب الخاص  . و

  به أو إغالقه.
  

ا أي كشط أو ت  ):10المادة ( ة إذا حصل فيه د الغي دريب وتع عبأ نماذج التدريب في بداية التدريب ونهايته من قبل جهة الت
 طمس أو تغيير.

  

  يتم تقييم تدريب الطلبة من قبل اللجنة وفقاً لألسس اآلتية:  ):11المادة (
 .اختبار نصف فصلي وامتحان نهائي كتابي تشرف عليه لجنة يشكلها القسم لهذه الغاية . أ

 يتم توزيع عالمة التدريب على النحو اآلتي: . ب
  %30  متضمناً سجل التدريب تقييم مشرفي التدريب الميداني  - 
  %20 اختبار كتابي نصف فصلي -
  %50 االمتحان النهائي -
 

  على الطلبة االلتزام بأنظمة وتعليمات الجامعة وما هو معمول به في جهات التدريب.):     12المادة (
  

  .عميد الكلية ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن تطبيق هذه التعليمات ):    13المادة (
  

 .العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات يبت مجلس):    14المادة (
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  تعـليمـات التدريب امليداين
  الرتبية الخاصة لطلبة تخصص 

  يف جامعة عامن األهلية 
  
  

  

داني تسمى هذه التعليمات "تعليمات   ):1المادة ( ة الخاصة التدريب المي ة التربي ي لطلب ان األهليف ة عم لسنة " *ةجامع
  ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015

    
اه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات   ):2المادة ( ا أدن اني المخصصة له ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف دل  ،حيثم م ت ا ل م

  ك:القرينة على غير ذل
:  .جامعة عمان األهلية الجامعة

:  .اآلداب والعلومكلية   الكلية
  العميد :  .كليةعميد ال

:  .قسم التربية الخاصة   القسم
  اللجنة   :  التدريب الميداني في القسم.لجنة 

راف  ام اإلش ه مه ل إلي ذي توك عضو الهيئة التدريسية في الكلية ال
  على سير التدريب الميداني.

  األكاديميالمشرف   :

  المشرف الفني  :  الشخص الذي توكل إليه مهمة تدريب الطلبة في جهة التدريب.
  جهات التدريب :  مؤسسات التربية الخاصة المعتمدة لتدريب الطالب.

  

   يعد التدريب الميداني من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس وفق الخطة الدراسية المعتمدة.  ):3المادة (
  

ي   ):4المادة ( دة ف داني وحسب الساعات المعتم دريب المي تطبق هذه التعليمات على جميع الطلبة المسجلين في مادة الت
  . الخطة الدراسية وبما ينسجم مع تعليمات الجامعة ومعايير االعتماد الخاص للتخصص

  

ث ):   5ادة (مال ور والمحاور والنشاطات يعتبر التدريب الميداني برنامجاً متكامالً من حي ذ الخاصة بكل مح إجراءات التنفي
  والتقويم. 

  

ا مجموعه   ):6المادة ( د استكمال دراسة م داني بع واد التخصص  60يسجل الطالب للتدريب المي ن م دة م ساعة معتم
  اإلجبارية واالختيارية في الخطة.

 

اور مليش  ):7المادة ( ة مح داني ثالث دريب المي ة ا الت ي التربي خيص ف يم والتش ي: التقي اليب ه اهج وأس ة، من لخاص
 .التدريس في التربية الخاصة، تعديل السلوك وإنتاج الوسائل التعليمية في التربية الخاصة

  
  
  
  

  05/05/2015) تاريخ 2015- 04/03/2014قرار مجلس األمناء رقم (*

ى  تشكل اللجنة بتوصية من رئيس القسم وقرار من العميد في بداية كل عام جامعي وتكون  ):8المادة ( ا       عل مهامه
  النحو اآلتي: 

 . تحديد المهمات والنشاطات الواجب تحقيقها في كل محور على أن تقر من مجلس القسم . أ
 التوصية لمجلس القسم باعتماد جهات التدريب التي يتقدم الطلبة بطلبات التدريب لديها. . ب

  .توزيع الطلبة على المشرفين األكاديميين ج.   
  .ر عملية التدريب الميداني للطلبةاإلشراف على سي  د.   
  .دراسة التقارير المقدمة من المشرفين األكاديميين والمصادقة عليها  هـ.  
  رفع نتيجة تقييم تدريب الطلبة إلى رئيس القسم.    و.  

                                 
ادة ( بء الت     ):9الم ن الع زءاً م داني ج دريب المي ى الت راف عل د اإلش ى يع رف عل ية المش ة التدريس و الهيئ ي لعض دريس

 التدريب الميداني، ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.     
  

ع (  ):10المادة ( ي بواق ل الدراس الل الفص ة خ داني للطلب دريب المي اعات الت ون س زأة 12تك ر مج دة غي اعات معتم ) س
  ) أسبوع. 16( ) ساعة فعلية أسبوعياً ولمدة18وتعادل (
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  يتولى المشرف األكاديمي المهام اآلتية: ):    11المادة (
 .الميدانيالتدريب و محتوى النظريالالترابط بين إعداد خطة التدريب بما يراعي  . أ

  المشرف الفني على تنفيذ أهداف خطة التدريب.  معالمستمر التنسيق  . ب
اتكد توجيه ومتابعة الطلبة أثناء تدريبهم الميداني والتأ . ج ة والتعليم ة  من التزامهم باألنظم الخاصة بجه

 التدريب.
 تزويد المشرف الفني بقائمة المهارات واالختبارات المطلوب تطبيقها. . د
المشاركة بالتقييم المستمر ألساليب تقييم الطلبة والنماذج الخاصة بالتدريب الميداني بهدف رفع  . ه

 سوية التدريب واالرتقاء بمستوى األداء.
  

  يتولى المشرف الفني المهام اآلتية:   ):  12(لمادة ا
مسؤولية التدريب الميداني للطلبة حسب األهداف المحددة للتدريب الميداني، وتوزيع الطلبة حسب  . أ

 المهام.
 متابعة تطبيق الطلبة لمتطلبات خطة التدريب بالتنسيق مع المشرف األكاديمي. . ب
 قدها جهة التدريب.متابعة حضور الطلبة لورش العمل الخاصة التي تع  . ج
 إعداد تقييم الطلبة على نماذج التقييم الخاصة وتنفيذ االمتحانات واعتمادها من اللجنة.  . د
 رصد غيابات الطلبة وتزويد المشرف األكاديمي بها بشكل مستمر.  . ه

 
ً (Log Bookيعد كل طالب متدرب ملف الخبرة الميداني     ):13المادة ( ا ا أنجزه ) بحيث يبين فيه بالتفصيل ( يوم وم) م  بي

  خالل الفصل وبما يتالءم مع األهداف الموضوعة للتدريب الميداني.
 

 يحق للطالب أن يغير جهة التدريب إال من خالل موافقة اللجنة.  ال):    14المادة (
  

  تقييم تدريب الطلبة بحيث يشمل محاور التدريب الثالث وفقاً لألسس التالية:  يتم):    15المادة (
  .%10وااللتزام بالتعليمات الخاصة بالتدريب وجهة التدريب  الحضور . أ

 .%30التقييم المستمر من قبل المشرف الفني  . ب
 .%50التقييم المستمر من قبل المشرف األكاديمي  . ج
 . %10تقارير الطالب الدورية المقدمة للمشرف األكاديمي  . د

 
 طبيق هذه التعليمات.عميد الكلية ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن ت):    16المادة (

    

 يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.    ):17(المادة 
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  تعـليمـات التدريب امليداين
  لطلبة قسم اإلدارة الفندقية والسياحة  

  جامعة عامن األهلية يف
  

  
  

ات     ):1( المادة ات "تعليم ذه التعليم مى ه درتس ة الت داني لطلب ياحة يب المي ة والس م اإلدارة الفندقي دريب قس اكن الت ي أم ف
  ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015لسنة " *في جامعة عمان األهلية العملي

    

ارات     ):2( المادة ات والعب ون للكلم ةيك اه اآلتي ا أدن ة له اني المخصص ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف دل  ،حيثم م ت ا ل م
  غير ذلك: القرينة على

.جامعة عمان األهلية :  الجامعة
  الكلية :  العلوم اإلدارية والمالية.كلية 
:  العلوم اإلدارية والمالية.كليةعميد   العميد 

  القسم :  قسم اإلدارة الفندقية والسياحة.
  رئيس القسم  :  رئيس قسم اإلدارة الفندقية والسياحة.

  اللجنة :   الفندقية والسياحة. ةفي قسم اإلدار الميداني تدريباللجنة 

دريس ة الت م  عضو هيئ ي القس ذيف ادة و ال دريس الم ام ت ه مه ل إلي راف توك اإلش
  .عملية التدريب الميدانيعلى سير

  المشرف  :

  المدرب :  .الذي يوكل إليه مهمة تدريب الطلبة في مكان التدريبالموظف
  جهة التدريب   :  .الفندق أو المكتب السياحي الذي سيتدرب به الطالب

  
  

ي     ):3( المادة دة ف اعات المعتم ب الس داني وحس دريب المي ادة الت جلين لم ة المس ع الطلب ى جمي ات عل ذه التعليم ق ه تطب
  .الخطة الدراسية بما ينسجم مع تعليمات الجامعة ومعايير االعتماد الخاص للتخصص

  

) ساعات 6تطرح به بواقع ( يفصل الدراسي الصيفي الذيسجل الطالب مادة التدريب الميداني في ال  أ.  ):4( المادة
  ساعة معتمدة بنجاح. )90معتمدة بعد اجتياز (

دريبب.     دة الت ون م ً  )12( تك بوعيا ل أس اعة عم اد  س ات االعتم ع تعليم تالءم م ا ي هرين بم ادل ش ا يع أي م
 .الخاص

ل عدد الساعات عن مع المشرف أسبوعياً  قيحدد الطالب مواعيد التدريب الميداني باالتفا . ج ى أن ال يق عل
 .العدد المبين في البند (ب) من هذه المادة بعد موافقة المشرف األكاديمي

د د.      وراً عن ه ف ة أن يستأنف تدريب ات الجامع اً لتعليم ول وفق ذر مقب ه بع ن تدريب ب ع ذي يتغي ب ال ى الطال عل
 .مات الجامعةزوال العذر بحيث ال يتجاوز نسبة الغياب المسموح بها حسب تعلي

  

  
  

  27/01/2015) تاريخ 2015- 08/01/2014قرار مجلس األمناء رقم (*

يتم التدريب الميداني في فنادق الخمسة واألربعة نجوم والمطاعم المستقلة والمكاتب السياحية داخل   أ.     ):5( المادة
  األردن.

 .وافقة اللجنةيقوم الطالب بتحديد المكان الذي يرغب التدرب فيه بعد الحصول على م . ب
  

دريب،     ):6( المادة ى الت ية المشرف عل ة التدريس و الهيئ ي لعض ن العبء التدريس دريب جزًء م ى الت يعتبر اإلشراف عل
  .ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة

  

اديميين وأحد تشكل لجنة في القسم تسمى لجنة التدريب الميداني برئاسة رئيس القسم وعضو    ):7( المادة ية المشرفين األك
   :أعضاء هيئة التدريس في القسم، وتكون مهامها على النحو اآلتي

إعداد قائمة بأسماء الجهات المعتمدة للتدريب بداية كل عام دراسي (بما فيها الجهات التي لديها  . 1
 ).اتفاقيات مسبقة مع الجامعة

من الطلبة التدرب عليها حسب األهداف إعداد قوائم المهارات واإلجراءات المختلفة المتوقع  . 2
 .)Logbookالموضوعة لها (

  .مناقشة التقارير النهائية للتدريب الميداني المعد من قبل الطالب . 3
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  :يتولى المشرف المهام اآلتية    ):8( المادة
طالب القيام بالزيارات الميدانية لجهات التدريب لمتابعة الطلبة وذلك بما ال يقل عن أربعة زيارات لكل  . أ

 . في الفصل
جمع العالمات والتقارير وأي أوراق تخص التدريب في المادة، والعمل على تدقيق العالمات وإدخالها  . ب

على موقع الجامعة المعد لهذا الغرض، ومن ثم االحتفاظ بالسجالت والمستندات واألوراق وفق 
 األصول المتبعة.

لمدربين في حال عدم تحقيق الطالب ألي منها تفقد قائمة المهارات واإلجراءات لكل طالب ومراجعة ا . ج
 أثناء فترة التدريب.

 رصد غياب الطلبة ومتابعة أمور الحرمان في حال تجاوز أحدهم نسبة الغياب المسموح بها. . د
  

 يتولى المدرب المهام اآلتية:     ):9( المادة
 مسؤولية تدريب الطلبة حسب األهداف الموضوعة. . أ

 . بمتابعة الطلبة أثناء التدري . ب
 إعداد تقييم الطلبة نموذج التقييم السري واعتماده من قبل المشرف األكاديمي. . ج
 .المشاركة في تنفيذ إجراءات االمتحانات العملية للطلبة . د

  

يقدم الطالب تقريراً مفصالً عن التدريب للمشرف وذلك بعد انتهاء مدة التدريب ويتم مناقشته من قبل        أ.     ):10( المادة
نة، ويتضمن التقرير نبذة عن جهة التدريب، موضوع التدريب، المهارات واألعمال التي كلف بها، اللج

 والمهارات المكتسبة، وخالصة تبين مدى اإلفادة.
يتم تقييم الطلبة من قبل اللجنة بحيث يتولى المشرف األكاديمي مهمة اإلشراف على عملية التقييم وفقاً  . ب

 لألسس التالية:
 مر من المشرف األكاديمي خالل الزيارات. التقييم المست - 
 التقييم السري المعتمد والذي يعده المدرب وجهة التدريب.  - 
 . نتيجة مناقشة اللجنة التقرير النهائي للتدريب المعد من الطالب  - 

  

ى عال    ):11( المادة ب عل ي حال حصل الطال ة راسب، ترصد عالمة ( ناجح) أو (راسب) في مادة التدريب الميداني، وف م
  عليه إعادة تسجيل المادة من جديد.

 

  تعتبر البنود الواردة في االتفاقيات الموقعة مع جهات التدريب جزء من تعليمات التدريب الميداني.     ):12( المادة
  

  العميد ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.):     13( المادة
  

 مداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.يبت مجلس الع     ):14( المادة
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  تعليامت مشاريع التخرج 
   لطلبة كلية تقنية املعلومات
  يف جامعة عامن األهلية 

  
  
  

 "*مشاريع التخرج لطلبة كلية تقنية المعلومات في جامعة عمان األهليةتسمى هذه التعليمات "تعليمات   ):1المادة (
  ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2016لسنة 

    

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل   ):2المادة (
  القرينة على غير ذلك:

جامعة عمان األهلية. :  الجامعة
  كلية تقنية المعلومات.

  عميد الكلية. 
 القسم األكاديمي في الكلية.

:  
: 

   الكلية
  العميد
 القسم

  اللجنة   :  لجنة مشاريع التخرج في القسم.
 لجنة المناقشة :  لجنة مناقشة مشاريع التخرج في القسم.

  المشرف  :  عضو هيئة التدريس المشرف على مشروع التخرج.
  الطلبة :  .تقنية المعلوماتطلبة كلية

  

  ساعة معتمدة بنجاح. 90نهاء يسمح للطالب بتسجيل مشروع التخرج بعد إ  ):3المادة (
  

تشكل اللجنة من أعضاء الهيئة التدريسية لكل قسم بقرار من العميد في بداية كل عام جامعي، وتكون   ):4المادة (
  مهامها:

ة التد اإلشراف . أ ن أعضاء الهيئ ع المشاريع م ةعلى جم ا للطلب ا وإعالنه ع  ريسية وانتقائه بالتنسيق م
 رؤساء األقسام األكاديمية.

 زيع المشاريع على الطلبة وتحديد المشرفين عليهم بالتنسيق مع األقسام األكاديمية.تو . ب
 متابعة المشرفين والطلبة وحل ما يطرأ من مشاكل خالل سير عمل المشروع. . ج
 تشكيل لجان المناقشات لكل قسم وتحديد رئيس لكل لجنة. . د
 بمدة كافية.إعداد جدول لجان المناقشات ومواعيدها قبل نهاية الفصل الدراسي  . ه
 متابعة سير عمل لجان المناقشات لكل قسم. . و
ل  . ز ة قب ك للطلب ن ذل ى أن يعل تحديد مواعيد تسليم تقارير المشاريع بعد اعتمادها من قبل المشرفين، عل

 مواعيد إجراء المناقشات بوقت كاف.
 رفع النتائج النهائية لمشاريع التخرج إلى األقسام األكاديمية إلقرارها. . ح
 اريع المتميزة للمشاركة في المسابقات والمهرجانات المحلية والدولية.اختيار المش . ط

  

  09/06/2016) تاريخ 2016- 02/03/2015قرار مجلس األمناء رقم (*

  توزيع مشاريع التخرج على الطلبة:  ):5(المادة 
دم المشروع . أ اة أن يق ع مراع ا، م ع المشاريع عليه ة بهدف توزي  تقوم اللجنة بتشكيل مجموعات الطلب

  حلوالً لمشاكل واقعية في التخصص مع إمكانية تطبيق المشروع في الحياة العملية.
ع  . ب ك م ب ذل ى أن يتناس ة، عل د ثالث روع الواح ي المش اركين ف ة المش دد الطلب د األقصى لع ون الح يك

 محتوى المشروع ومع أعداد الطلبة المشاركين في المشروع الواحد.
ة الن . ج ة بتعبئ ن الطلب ة م ةتقوم كل مجموع ي الكلي د ف جيل مشروع التخرج المعتم وذج الخاص بتس ، م

روع ( ص المش ى ملخ افة إل ب، باإلض ل طال ية لك ات الشخص من المعلوم ذي يتض )، Abstractوال
  ويتم تسليم النموذج الى لجنة المشاريع لحصول الموافقة عليه.

  

  تكون مهام مشرفي المشاريع كما يلي:  ):6(المادة 
 ة في إنجاز مشاريعهم.تقديم كل ما يساعد الطلب . أ

ديم  . ب د، وتق وذج المعتم ة حسب النم ع الطلب ي المشاريع م تحديد مواعيد أسبوعية لمناقشة سير العمل ف
 اإلرشادات والتوجيهات الالزمة لهم، ومتابعة تنفيذ المراحل المبينة في الخطة العملية للمشروع.

 روع.إبالغ لجنة المشاريع بأي تغييرات جوهرية تحدث على خطة المش . ج
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ارير  . د ذه التق زم ه ى أن تلت ائي، عل ر النه ك التقري ي ذل ا ف ارير بم ن تق ة م ه الطلب ا يقدم ة م مراجع
 بالمواصفات المعتمدة من اللجنة.

نح  . ه ات م ي تعليم ا ف وص عليه ان المنص التنسيب بحرمان الطالب بمقتضى التعليمات الخاصة بالحرم
 درجة البكالوريوس في جامعة عمان األهلية.

 إلى اللجنة قبل موعد المناقشات بفترة كافية، يحدد من خالله جاهزية المشروع للمناقشة. رفع تقرير . و
 تقييم أداء الطلبة حسب النموذج المعتمد. . ز
ب  . ح دت)، وحس روع (إن وج ر المش ى تقري ة عل ة المناقش ن لجن ة م ديالت المطلوب ذ التع ة تنفي متابع

  النموذج المعتمد.
  

  وع التخرج عبئاً تدريسياً لعضو الهيئة التدريسية يحسب على النحو اآلتي:يعتبر اإلشراف على مشر  ):7(المادة 
 ربع ساعة معتمدة لكل طالب في حالة المشروع المشترك. . أ

 نصف ساعة معتمدة في حالة المشروع الخاص بطالب واحد. . ب
  عات معتمدة.سا 3على أال يزيد العبء التدريسي المخصص لمشاريع التخرج لعضو الهيئة التدريسية عن         

  

  تسليم وثائق المشروع:  ):8(المادة 
لم  . أ ى  4تس دت) عل ة (إن وج ة للبرمجي خة إلكتروني روع ونس ائي للمش ر النه ن التقري ة م خ ورقي نس

ي  تعمالها ف ات اس ل لغاي ى األق بوع عل ة بأس د المناقش ل موع ك قب ة، وذل ى اللجن دمج إل رص م ق
 المناقشات.

د يتم تسليم اللجنة نسخة ورقية من التق . ب ة المشروع بع ة لبرمجي رير النهائي للمشروع ونسخة إلكتروني
 إجراء التعديالت المطلوبة من طرف لجنة المناقشة إن وجدت، وذلك لغايات الحفظ والتوثيق.

  

تعتبر أي وثائق أو برمجيات أو إنتاج علمي أو تقني ينتج عن مشروع التخرج ملكية فكرية خاصة   ):9(المادة 
  بالجامعة.

  

  دقيقة (كحد أقصى). 60تكون مدة المناقشة للمشروع الواحد   ):10(المادة 
 

  يتم توزيع عالمات المشاريع حسب النموذج المعتمد وذلك على النحو اآلتي:  ):11(المادة 
 يقدرها المشرف. %40 . أ

 عالمة المناقشة، يتم تقديرها من قبل لجنة المناقشة باستثناء المشرف وعلى النحو اآلتي: % 60 . ب
فات                        للت 20% -  ة بمواص ات الخاص اً بالتعليم وى والتزام ة ومحت ر: لغ قري

  التقرير.  
 للعرض العملي للمشروع أثناء المناقشة.% 10 - 
  للمناقشة التي تجريها اللجنة للطالب.  30% - 

 

  إقرار العالمات يكون على النحو اآلتي:  ):12(المادة 
ان المناي  . أ اء لج ت أعض ذهثب د له وذج المعتم ى النم ة عل ات الطلب ة عالم ة قش يس الغاي لمها رئ ، ويس

 اللجنة إلى رئيس القسم األكاديمي.
 يقوم رئيس القسم برصد عالمات الطلبة في نموذج التسجيل الخاص بالمشروع. . ب
 تعرض العالمات على مجلس القسم لدراستها واعتمادها حسب األصول تمهيداً إلقرارها. . ج
 إلى عميد الكلية العتمادها حسب األصول.ترفع العالمات  . د

  
  تحال الحاالت التي ال تنطبق عليها نصوص هذه التعليمات إلى مجلس الكلية للبت فيها.  ):13المادة (

  

ة   ):14المادة ( ي الكلي ية ف ة التدريس اء الهيئ ن أعض اريع م رفو المش ة ومش ة واللجن ام األكاديمي اء األقس د ورؤس العمي
  ذه التعليمات.مسؤولون عن تنفيذ ه
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  تعليامت تأديب الطلبة 
 يف جامعة عامن األهلية

  2009) لسنة 20استناداً لقانون الجامعات األردنية رقم (

  
  
  

  

ة  ):1المادة ( ان األهلي ة عم ي جامع ة ف ب الطلب ات تأدي اراً ، 2012لسنة  "*تسمى هذه التعليمات "تعليم ا اعتب ل به ويعم
  .20/3/2012 من تاريخ

  

دورات   ):2المادة ( رامج وال ي الب جلين ف ة المس ى الطلب ة وعل ة الجامع ع طلب ى جمي ات عل ذه التعليم ام ه ري أحك تس
  الخاصة فيها، ويخضعون لألحكام واإلجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذه التعليمات.

  

رّ  اآلتيةتعد األعمال   ):3المادة ( ات سلوكية، تع ذي يرتكب أمخالف ب ال ة المنصوص ض الطال ات التأديبي ا للعقوب اً منه ي
  عليها في هذه التعليمات:

ة   أ. ي األنظم ي تقض رى الت ال األخ ن األعم رات، أو ع ور المحاض ن حض دبر ع اع الم االمتن
  والتعليمات بالمواظبة عليها أو التحريض على مخالفة األنظمة والتعليمات والقرارات الجامعية.

ان  ب. ار أو االمتح ي االختب دوء  الغش ف ر اله ام وتعكي الل بالنظ ه، أو اإلخ روع في تراك أو الش أو االش
 الواجب توفره فيه.

أنه   ج. ن ش لوك، أو م يرة والس ن الس ل بحس الق، أو مخ ة أو األخ رف أو الكرام اس بالش ل م أي فع
ك  ي ذل ا ف ة بم د الجامعي ا، أو األعراف والتقالي ا أو طلبته اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيه

  أي فعل من هذا القبيل يرتكبه الطالب خارج الجامعة.
ة،   د. ي الجامع المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهـات المختصة ف

  أو االشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة، أو التحريض عليه.
  ألغراض التي أعدت لها، أو استعمالها دون إذن مسبق.استعمال مباني الجامعة لغير ا  هـ.
ع التبرعات   و. ات، أو جم د حائط بالكلي اقها أو إصدار جرائ ع النشرات أو إلص ي أتوزي ع الت و التواقي

ة أو المساس بالشعائر  ى الوحدة الوطني األمن والنظام الجامعي، أو اإلساءة إل من شأنها اإلخالل ب
  ة للبلد.الدينية أو المبادئ السياسي

ام داخل  بالنظاماإلخالل   ز. ي تق دوات أو األنشطة الت واالنضباط اللذين تقتضيهما المحاضرات، أو الن
  الجامعة.

ي   ح. ة ف املين أو الطلب ن الع دريس، أو أي م ة الت و هيئ ق عض ب بح ا الطال اءة يرتكبه ة أو إس أي إهان
  أو أي زائر لها.الجامعة 

  .ة، وغير المنقولةإتالف ممتلكات الجامعة المنقول  ط.

ي أي   ي. التزوير في الوثائق الجامعية أو االحتيال في الحصول عليها، أو استعمال األوراق المزورة ف
  أغراض جامعية.

 
  20/03/2012) تاريخ 2012- 08/01/2011قرار مجلس األمناء رقم (*

ر مشروعة أو رفض إبرا لآلخرين،إعطاء أي وثيقة   .ك ة غي ب بقصد استعمالها بطريق د الطل ا عن زه
  من المراجع المختصة بالجامعة.

  سرقة أي من ممتلكات الجامعة أو ممتلكات العاملين بها.  ل.
ف أو   م. ال عن اب أعم ى ارتك رين عل خاص آخ ة، أو أش ع الطلب تراك م اق أو االش ريض أو االتف التح

  مشاجرات ضد الطلبة، أو أشخاص آخرين داخل الجامعة.
  عليماتها أو االعتداء اللفظي أو البدني على أي شخص آخر في الجامعة.مخالفة أنظمة الجامعة وت  ن.
  لى الحرم الجامعي.إإدخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع   .س
ى   .ع ب إل ور الطال ا أو حض رويج له ا أو الت ار به ا أو االتج كرة أو تعاطيه درة أو مس واد مخ ازة م حي

  الحرم الجامعي وهو تحت تأثيرها.
  ردني لها.ألازة أو استخدام أي أداة تعد سالحاً بموجب تعريف قانون العقوبات احي  .ف

  .اآلخرينانتحال شخصية   .ص
  

ادة (  ):4المادة ( ي الم واردة ف ة ال وع المخالف ع ن ا يتناسب م ة بم ة للطلب و 3تحدد العقوبات للمخالفات التأديبي ى النح ) عل
  :اآلتي
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  التنبيه الخطي.  أ.
 التدريس، واستدعاء األمن الجامعي عند الضرورة إلخراج الطالب.اإلخراج من قاعة   ب.
ى أن  ج. اء تدريسها عل ب بالنظام أثن ي يخل الطال واد الت رات الم ال  الحرمان من حضور بعض محاض

  يتجاوز عددها عن خمس محاضرات لكل مخالفة.
ر  الحرمان  د. ق أو أكث دمها مرف ي يق ن الخدمات الت ن االستفادة م دة محددة م ة لم ق الجامعي ن المراف م

  التي تم ارتكاب المخالفة فيها.
  محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة الطالبية التي ارتكبت المخالفة فيها. لمدةالحرمان   هـ.
  اإلنذار بدرجاته الثالث: األول والثاني والنهائي.  .و

  إيقاف االمتيازات المالية لفصل دراسي واحد أو أكثر.  ز.
  ة بما ال تقل عن مثلي قيمة الشيء أو األشياء التي أتلفها الطالب.الغرام  .ح
  إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة واعتبار الطالب منسحباً منها.  .ط

  الطالب راسبا في مادة أو أكثر. اعتبار  ي.
ر  الفصل  .ك ياً المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد أو أكث د الفصل الصيفي فصالً دراس وال يع

ي  واد الت ب الم ا ال تحتسب للطال ذا الفصل، كم ة له ب المفصول بالدراس ة وال يسمح للطال لهذه الغاي
  درسها في أي مؤسسة تعليمية أخرى أثناء فترة العقوبة.

  الفصل النهائي من الجامعة.  ل.
  سيين.تعليق منح الشهادة العلمية بما ال يتجاوز فصلين درا  م.
  إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك تزويرا أو احتياال في متطلبات الحصول عليها.  ن.

  
  

) من هذه 4يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (    أ.      ):5( المادة
  التعليمات.

من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول، ويمنع من الدخول  في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت   ب.
  إلى الحرم الجامعي، خالل مدة الفصل إال بإذن مسبق من عميد شؤون الطلبة.

يحرم الطالب الذي فصل من الجامعة فصالً تأديبياً نهائياً من الحصول على شهادة حسن سلوك، كما    .ج
  جامعات الرسمية والخاصة كافة.يعمم اسم الطالب المفصول نهائياً على ال

  

  تحدد صالحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو اآلتي:  ):6( المادة
إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة  لعضو هيئة التدريس،يحق     أ.

ً إلى رئيس ا4( لقسم والعميد. وعلى العميد تبليغ عميد ) من هذه التعليمات، وعليه تبليغ ذلك خطيا
  شؤون الطلبة ومدير القبول والتسجيل خطياً.

لقناعته بالعقوبة المناسبة  ) وفقاً 4لمجلس التأديب، إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (يحق    ب.
  للمخالفة المعروضة عليه.

  ة لغرض غير مشروع.مصادرة أي مواد يدخلها الطلب الطلبةلعميد شؤون يحق    .ج
  

ه ساعد       أ.     ):7( المادة ت أن الغش أو ثب ا ب واد متلبس ي إحـدى الم ار أو االمتحان ف إذا ضبط الطالب أثناء تأدية االختب
  مجتمعة: اآلتيةغيره على ذلك توقع عليه العقوبات 

  توجيه عقوبة اإلنذار له.  .1
2.   ً   في تلك المادة. اعتباره راسبا
  في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل واعتباره منسحباً منها. إلغاء تسجيله  .3

إذا ضبط الطالب أثناء تأدية االختبار أو االمتحان في إحـدى المواد وهو يحاول الشروع بالغش أو    ب.
  وهما: اآلتيتان مجتمعتينحاول مساعدة غيره على الغش توقع عليه العقوبتان 

  توجيه عقوبة اإلنذار له.  .1
2.      ً   .وترصد له عالمة الصفر في ذلك االختبار أو االمتحان اعتباره راسبا

إذا اكتشف الغش في إجابات الطالب بعد تأدية االختبار أو االمتحان، إحالة يحق لمدرس المادة    ج.
 الموضوع إلى مجلس التأديب في الجامعة وذلك من خالل رئيس القسم والعميد.

  

قتوقع على الطالب الذي      أ.     ):8( المادة دالً  اتف ار أو امتحان ب ة اختب دخول لتأدي ى ال خص آخر عل ب آخر أو ش ع طال  م
  مجتمعة: اآلتيةعنه وثبت دخوله فعالً لـتأدية ذلك االختبار أو االمتحان العقوبات 

1 .  ً   في تلك المادة. اعتباره راسبا
 باره منسحباً منها.إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل واعت . 2
اراً  . 3 ل، اعتب ى األق ي واحد عل دة فصل دراس اً لم ي  فصله من الجامعة مؤقت ذي يل ل ال ن الفص م

 الفصل الذي ضبط فيه.
  ن:يمجتمعت اآلتيتانمن طالب آخر العقوبتان  توقع على الطالب الذي دخل االختبار أو االمتحان بدالً    ب. 
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  ذلك الفصل واعتباره منسحباً منها. إلغاء تسجيله في المواد المسجلة له في . 1
ي  . 2 ذي يل ن الفصل ال ارا م ل، اعتب ى األق ي واحد عل فصله من الجامعة مؤقتاً لمدة فصل دراس

 الفصل الذي ضبط فيه.
إذا كان الشخص الذي دخل قاعة االختبار أو االمتحان من غير طلبة الجامعة فيحال إلى الجهات     ج.

  المختصة.
  

ع      أ.  ):9( المادة ة يوق إذا ثبت أن الطالب حرض أو دبر أو شارك أو تدخل في أعمال عنف أو مشاجرة داخل الجامع
  عليه عقوبة الفصل المؤقت أو النهائي من الجامعة.

إذا ثبت أن الطالب تسبب في إيذاء بليغ مادي أو معنوي لعضو هيئة تدريس أو أحد العاملين في    ب.
  قوبة الفصل المؤقت أو النهائي من الجامعة.الجامعة أو الطلبة فتوقع عليه ع

  

ع   ):10( المادة ا توق ة وهو تحت تأثيره واد مخدرة أو دخل الجامع إذا ثبت أن في حوزة الطالب مشروبات روحية أو م
ة فصالً  ن الجامع عليه عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة لفصلين دراسيين، وفي حال تكرار ذلك يفصل م

  نهائياً.
  

ة   ):11( المادة غ الجه ة، وتبل ادة شؤون الطلب دى عم ب المخالف ل ف الطال ي مل ة ف ات التأديبي تحفظ قرارات توقيع العقوب
ى  ول والتسجيل، وإل دير القب ى م ي، وإل ة المعن د الكلي ى عمي ا إل ة المفروضة قراره المختصة بتوقيع العقوب

  إذا وجد ذلك ضرورياً.  الجهة الموفدة، ولعميد الكلية المعني وضع القرار في لوحة اإلعالنات
  
  ال يحق للطالب المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.     أ.     ):12( المادة

  ب.    توقف إجراءات تخريج الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة.             
  

ع كل عام جامعي  ):13( المادة ة، وعضوية ( يشكل مجلس العمداء في مطل د شؤون الطلب ة عمي ا برئاس ا تأديبي ) 4مجلس
ر  أمين س ة ك ؤون الطلب ادة ش ن عم اً م ين موظف ا يع ة. كم ي الجامع ية ف ة التدريس اء الهيئ ن أعض ة م أربع

  للمجلس، وذلك للنظر في مخالفات الطلبة. 
  

س بممار  ):14( المادة ب يستمر المجل ه إذا انتهت المدة المحددة لتكليف مجلس التأدي ة ب ال والصالحيات المناط سة األعم
  لحين تشكيل مجلس جديد.

  

  تعد جلسات مجلس التأديب قانونية بحضور أغلبية األعضاء.  أ.  ):15المادة (
وت   ب. ي يص ة الت رجح الجه وات ت اوي األص د تس ائه، وعن ة أعض ب بأغلبي س التأدي رارات مجل ذ ق تتخ

  معها رئيس المجلس.
  

ن على مجلس الت    ):16( المادة ا م اريخ إحالته أديب البت في القضايا المحالة إليه خالل مدة ال تتجاوز أربعة عشر يوما من ت
ول  الجهات المختصة، ويحق لرئيس الجامعة تمديدها إذا اقتضت الظروف ذلك. وعلى الطالب المخالف المث

 ً ا ة غيابي ي إصدار العقوب ب ف س التأدي دة، ويحق لمجل ب  أمام مجلس التأديب خالل هذه الم غ الطال م تبلي إذا ت
  ولم يمثل أمامه.

  

ن   ):17( المادة رات (ك، ل، م) م ي الفق ا ف وص عليه ات المنص تثناء العقوب ة، باس ة قطعي رارات التأديبي ع الق ون جمي تك
الل خمسة 3المادة ( ا خ رار منه داء أي ق س العم دى مجل تأنف ل ب أن يس ق للطال ) من هذه التعليمات، إذ يح

 ً ة أو من تاريخ  عشر يوما رارات المتخذة بشأن العقوب ى الق داء أن يصادق عل س العم رار. ولمجل صدور الق
رار  ب ق م يستأنف الطال ا، وإذا ل ب إلعادة النظر فيه س التأدي ى مجل د القضية إل ا، أو يعي أن يعدلها أو يلغيه

  العقوبة خالل المدة المحددة يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه قطعياً.
  

ات   ):18( لمادةا ون للتبليغ امعي، وتك رم الج ل الح ام داخ ن والنظ ى األم ة عل امعي المحافظ ن الج و األم ولى موظف يت
  والتقارير التي يقدمونها بحق الطلبة المخالفين حجيتها ما لم يثبت عكس ذلك.

  

ق   ):19( المادة ة يح رئيس الجامع ذه أل ي ه ا ف وص عليه ة المنص ي الجامع ب ف س التأدي ات مجل ولى اختصاص ن يت
ة  ات الجامع ى ممتلك داء عل التعليمات، في حالة الضرورة، كحدوث مشاجرات أو شغب او اضطراب أو اعت

ه عدم انتظام الدراسة،  نجم عن غ أأو اإلخالل بالنظام ي ت السريع، ويبل ا يستدعي الب ذلك، مم دد ب ة ته و حال
  سة تعقد له.رئيس الجامعة قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى مجلس العمداء في أول جل

  

ي   ):20( المادة وي  أسندتإذا تبين لمجلس التأديب بمقتضى أحكام هذه التعليمات أن المخالفة الت ه تنط ب المحال إلي للطال
ى  ام أو إل دعى الع ى الم ة إل يس الجامع على جريمة جزائية، يحال الطالب مع محاضر التحقيق بقرار من رئ

  المحكمة المختصة للسير في القضية.
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و   ):21( ةالماد ى ول ات حت ذه التعليم ي ه ا ف وص عليه ة المنص ا التأديبي ي إجراءاته تمرار ف ة االس تللجامع ة  كان المخالف
  منظورة لدى جهات أخرى.

  

  التعليمات.  هذهتلغى تعليمات تأديب الطلبة السارية في جامعة عمان األهلية قبل تاريخ إقرار   ):22( المادة
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  ملنيجائزة التميز للعاتعليامت 
  جامعة عامن األهليةيف  

  
  
  

  
  

ويعمل بها ، 2015لسنة " *جامعة عمان األهلية في"تعليمات جائزة التميز للعاملين تسمى هذه التعليمات  ):1( المادة
  .إقرارها تاريخ اعتباراً من

  

دات واألقسام تشجيع الكليات والعمابهدف جامعة عمان األهلية" التميز للعاملين في جائزة تمنح " ):2( المادة
والوحدات والمراكز والدوائر اإلدارية والعاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية  األكاديمية

، والبحث األداء األكاديمي، والتعليمي، واإلداري، والمهنيعلى اإلبداع والتميّز في ة وتحفيزهم واإلداري
  رفعة الجامعة وتحقيق أهدافها. ، وكل ما من شأنه المساهمة فيالعلمي، وخدمة المجتمع

  

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل   ):3( المادة
  القرينة على غير ذلك:

  .جامعة عمان األهلية  :  الجامعــة

  .رئيس الجامعة :  الرئيس

  عة.أي كلية/ عمادة في الجام  :  الكلية/ العمادة

  عميد الكلية أو العمادة في الجامعة.  :  العميد

  .كليةالفي  أكاديميأي قسم   :  األكاديميالقسم 

  .أي عضو هيئة تدريسية في الجامعة  : عضو الهيئة التدريسية

التنظيمي العام  أي وحدة أو مركز أو دائرة أو مكتب إداري ضمن الهيكل  :  الوحدة التنظيمية
  .وظيفية الفرعيةللجامعة أو الهياكل ال

  في الجامعة على اختالف المستويات اإلدارية.أي موظف   :  عضو الهيئة اإلدارية

  .جامعة عمان األهليةالتميز للعاملين في جائزة   :  الجائزة

  .لجنة الجائزة  :  اللجنــــة
  

  :السنوات الثالث األخيرة طبقاً إلنجازاتها في والجهات اآلتية الفئاتلكل من سنوياً جائزة التُمنح  ):4( المادة
  أوالً: الفئات            

 عضو الهيئة التدريسية   . أ
 عضو الهيئة اإلدارية  . ب

 المدير 
 الموظف اإلداري 

  
  
  

  
  
  
 

  14/04/2015) تاريخ 2015- 05/02/2014قرار مجلس األمناء رقم (*

 رجل األمن الجامعي 
 السكرتيرة 
 المراسل 

 ثانياً: الجهات            
 اديميالقسم األك . أ

 الكلية أو العمادة . ب
  الوحدة التنظيمية . ج
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التي تنص عليها  لألسسوفقاً ) من هذه التعليمات 4المشار إليها في المادة ( والجهات للفئاتتُمنح الجائزة   ):5( المادة
     هذه التعليمات.

  

الهيئة اإلدارية من ذوي  أعضاءاللجنة برئاسة نائب الرئيس وعضويّة ثالثة من العمداء وثالثة من  تشكل  ):6( المادة
 الخبرة واالختصاص، يعيّنهم الرئيس لمدة عامين.

  

  تتولى اللجنة:       ):7( المادة
 ) من هذه التعليمات.4المادة رقم (المشار إليها في ت والجهات استالم طلبات الترشيح من الفئا . 1
 جة. ولها االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص عند الحا ،الترشيح دراسة طلبات . 2
  .التوصية بالفائزين من كل فئة أو جهة إلى الرئيس . 3

  

ً إذا حضره   ):8( المادة المطلقة  األغلبيةتجتمع اللجنة بناًء على دعوة من رئيسها. ويكون أي من اجتماعاتها قانونيا
وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين، وفي حالة تساوي األصوات،  ،من أعضائها، بمن فيهم رئيس اللجنة

 ّجح الجانب الذي أيده رئيس اللجنة.يُر
  

) من هذه التعليمات والمتقدمة بطلب 4المادة رقم ( المشار إليها فييشترط لمنح الجائزة ألي من الفئات   ):9( المادة
 اآلتية طبقاً لطبيعة كٍل منها: الشروطترشيح تحقيق 

 امعة.خدمة فعلية متصلة في الج ثالث سنواتأن يكون قد أمضى مدة ال تقل عن  . 1
 ة.األخير السنوات الثالثخالل  إنذار فأعلى كون قد أوقعت بحقه عقوبةيأن ال  . 2
 السابقة.الثالث  اتهاأن ال يكون قد حصل على هذه الجائزة في دور . 3

 

) من هذه التعليمات والمتقدمة بطلب 4المادة رقم ( المشار إليها فييشترط لمنح الجائزة ألي من الفئات   ):10( المادة
  اآلتية طبقاً لطبيعة كٍل منها: الشروطحقيق ترشيح ت

ولم يكن أي ، ة من الفئة الثانية أو األولىمجلفي نشر بحثين متخصصين على األقل يكون قد أن  . 1
 .مستالً من رسالة الماجستير أو الدكتوراه ألي من الباحثين منهما

من قبل الباحثين في مجال  إليهالبحوثه المنشورة قيمة علمية تقاس من خالل عدد اإلشارات أن تكون  . 2
 التخصص.

نشر كتابين تم تقييمهما تقييماً أولياً، وبنتيجة "ممتاز" للكتابين من خالل عمادة الدراسات أن يكون قد  . 3
 العليا والبحث العلمي في الجامعة. 

شارك في مؤتمرات محلية أو عربية أو عالمية متخصصة من خالل تقديم بحث علمي أو أن يكون قد  . 4
 فني أو عضوية لجانها أو رئاسة جلساتها.مشروع 

 الرسالة التي أشرف عليها بنجاح في مجلة عالمية. صاحب نشر الطالبأن يكون قد  . 5
 بها اسم الجامعة. اقترنبراءة اختراع أو حصل على جوائز بحثية أو فنية أن يكون قد  . 6
لوريوس أو نّوع في المواد التي يدرسها في مجال تخصصه على مستوى البكاأن يكون قد  . 7

  الماجستير.
 لكتروني في التدريس.استخدم التكنولوجيا والتعليم اإلأن يكون قد  . 8
م في أسهالحلول الموضوعية للمشاكل و ووضعقدم المبادرات المنهجية والالمنهجية أن يكون قد  . 9

 أو الجامعة. أو العمادة الكليةاألكاديمي أو معالجتها وعمل على تطوير القسم 
 

  :بناًء على أسس المفاضلة اآلتية المتميّزة العمادة /الكلية /المتميز األكاديميمنح الجائزة للقسم تُ   ):11( المادة
ً للطلبة برنامجاً إرشادياً قد وفر  الكلية /القسم األكاديميأن يكون  . 1  .أكاديميا
ة /األكاديميالقسم أن يكون  . 2 د وزع  الكلي ى مجموعات ق ة إل ادالطلب اديمي إرش ة  ،أك اط عملي  شادإرتن

ة  اديمي اإلرشادكل منها إلى عضو هيئة تدريس يتابع عملي ى  األك ة وحت اقهم بالجامع ذ التح ة من للطلب
 تخرجهم. 

يتضمن معلومات  للطالب/ الطالبة أكاديمي إرشادبملف قد احتفظ الكلية  /القسم األكاديميأن يكون  . 3
وأي عقوبات سلوكية أو  اديمياألككأرقام الهواتف والبريد اإللكتروني والسجل  ؛االتصال الشخصية

 .الطالب/ الطالبةأكاديمية، وأي انجازات أو مشاركات أو جوائز حصل عليها 
لدى  األكاديمينسبة التعثر  األكاديمي، اإلرشادمن خالل  ،خفضقد الكلية  /األكاديميلقسم اأن يكون  . 4

 الطلبة.
يالً ورقيقد  العمادة /الكلية /األكاديميلقسم اأن يكون  . 5 ر دل واد إ اً أووف ع م ة يتضمن جمي اً للطلب لكتروني

 والمالية والسلوكية. األكاديميةذات العالقة بالشؤون  هاوتعليماتالجامعة أنظمة 
نظم يوم عمل يستقطب من خالله أرباب العمل ذوي قد  العمادة /الكلية /األكاديميالقسم أن يكون  . 6

 المنهجية أخرى تخدم الطلبة. وساعد على توفير فرص عمل للطلبة أو نظم أنشطة ،العالقة
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التي  وخدمة المجتمع شارك في األنشطة الالمنهجيةقد  العمادة /الكلية /األكاديميالقسم أن يكون  . 7
 .يعتمدها مجلس عمداء الجامعة

هداف األقيم والرسالة والو ةرؤيالوفر بيئة تعليمية متوافقة مع قد  الكلية /األكاديميالقسم أن يكون  . 8
 الكلية ووفق إجراءات محددة ومعلنة. /ألكاديمياالقسم الخاصة ب

 عد الطلبة لالمتحانات الوطنية وعلى جميع المستويات. قد أالكلية  /األكاديميالقسم أن يكون  . 9
وحدد  اإلستراتيجيةالسنوية والمنبثقة عن الخطة  ةخطالتابع تنفيذ قد الكلية  /األكاديميالقسم أن يكون  . 10

 االنحرافات وطرق معالجتها.
، وبما أو مؤتمرات أو ندوات أو دورات نظم ورش عملقد  العمادة /القسم األكاديمي/ الكليةيكون  أن . 11

 يضمن التشاركية العلمية.
 .لكترونيةالمساقات اإل أكبر عدد من الكلية /األكاديميالقسم أن يكون لدى  . 12
ات الوطنية نسب نجاح مرضية في االمتحان واحقققد الكلية  /األكاديميخريجو القسم أن يكون  . 13

 وغيرها.
  
  

  تُمنح الجائزة لعضو الهيئة اإلدارية المتميّز بناًء على أسس المفاضلة اآلتية:     ):12( المادة
 .همع طبيعة عمل ةناسبمتمؤهالته العلمية أن تكون  . 1
 مع طبيعة عمله. ةسجممنالدورات التدريبية التي حصل عليها الموظف أن تكون  . 2
 غات وإجادة استخدام الحاسوب وغيرها.أن يمتلك مهارات إضافية كالل . 3
 .ال يقل عن جيد جداً حصل على تقييم أداء سنوي بتقدير أن يكون قد  . 4
 حصل على جوائز أو حوافز مادية أو معنوية من داخل الجامعة أو من خارجها.أن يكون قد  . 5
 كفاءة األداء.قدم مبادرات إبداعية ترفع من سوية العمل أو تسهل اإلجراءات أو تزيد من أن يكون قد  . 6
 .بفاعلية شارك في اللجان وفرق العملأن يكون قد  . 7
 التي تنظمها الجامعة.، شارك في المناسبات واألنشطة والفعاليات التطوعية وخدمة المجتمعأن يكون قد  . 8
 أن يكون قد صادف قصة نجاح تؤكد إخالصه في عمله. . 9

  

  للمدير:منح الجائزة عند  اآلتيةتراعى أسس المفاضلة اإلضافية     ):13( المادة
 .ومراجعتها وتطويرها للجامعة اإلستراتيجيةفي تطبيق الخطة  أن يكون قد أسهم . 1
 أعد وأشرف على تطبيق خطة العمل الخاصة بالدائرة/ القسم.أن يكون قد  . 2
 مارس اإلدارة من خالل القيادة بالفعل واألداء والسلوك والقدوة الحسنة.أن يكون قد  . 3
 لمؤتمرات والدورات والندوات والنشاطات الرسمية وغير الرسمية.شارك في اأن يكون قد  . 4
 م في صنع القرارات.أسهاستطاع التعامل مع المشكالت وأن يكون قد  . 5
 م في إنجاحها.أسهتقبل عملية التغيير في الجامعة وأن يكون قد  . 6

  

         ضلة اآلتية:تُمنح الجائزة للوحدة التنظيمية المتميّزة بناًء على أسس المفا    :)14( المادة
بمراجعتها وتحديثها  تماوقورسالتها، الجامعة  رؤيةمنبثقة من لها ورسالة  رؤيا توثقأن تكون قد  . 1

 حيثما اقتضت الضرورة.
للجامعة تتضمن نشاطات  اإلستراتيجيةخطة عمل سنوية منبثقة عن الخطة  تعدأن تكون قد أ . 2

 ومسؤوليات وإطار زمني وأهداف محددة.
تقارير  تمدى التقدّم في خطتها السنوية ومستوى إنجاز أهدافها بشكل دوري ورفع تتابعأن تكون قد  . 3

 بذلك للمرجعية اإلدارية.
التغييرات والتحسينات الواجب  توحدد ،مع نتائج الدراسات المتعلقة بها تتجاوبأن تكون قد  . 4

 ها.ؤإجرا
 ت التقييم الذاتي.من نتائج مؤشرات األداء المؤسسي ونتائج عمليا أن تكون قد أفادت . 5
من الخدمات التي توفرها الوحدات التنظيمية األخرى في الجامعة وبما يرفع من  أن تكون قد أفادت . 6

 درجة الدقة والكفاءة وسرعة إنجاز أعمالها.
من خبراتهم في  أفادتعمليات تدريبهم، و تكوادر بشرية مؤهلة ومدربة وتابع تستقطبأن تكون قد ا . 7

 مجال التدريب.
ببطاقات وصف وظيفي محدثة ومعممة على موظفيها، ولديها جداول زمنية  تحتفظن قد اأن تكو . 8

 محددة تمّكن الموظفين من إنجاز المهام المكلفين بها.
ها، وعلى كافة المستويات اإلدارية، في المناسبات والفعّاليات يموظف توشارك أن تكون قد أسهمت . 9

 واألنشطة التي تنظمها الجامعة.
 بتقديم التغذية الراجعة حولها. امتبالسياسات واإلجراءات والنماذج المعتمدة وق تلتزمأن تكون قد ا . 10
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ومعلومات وخارجها، لديها قاعدة بيانات خاصة بها تبين المتعاملين معها من داخل الجامعة أن يكون  . 11
 بهم. الخاصة االتصال

اإلجراءات التصحيحية  تتخذاو ،على كافة المستوياتومستوياتها نتائج اإلنجاز  تتابعأن تكون قد  . 12
 والوقائية المناسبة. 

 

 أي نفقات أخرى وترصد الجامعة في موازنتها مخصصات لتغطية مبالغ الجوائز لجميع الفئات والجهات    ):15( المادة
  تخص الجائزة.

  

ويُرفق بالطلب جميع الوثائق تُقدم الطلبات إلى مكتب رئيس اللجنة وفقاً لجدول زمني يعلن لكل جائزة سنوية،     ):16( المادة
  ذات العالقة بالموضوع، ويُعلن عن الفائزين في حفل خاص.

  

يجوز حجب أي من الجوائز إذا لم يستوف العمل المقدم لنيل الجائزة متطلبات استحقاقها، ويكون ذلك بتوصية    ):17( المادة
  من اللجنة.

  

  أحكام هذه التعليمات.ن بتنفيذ ومكلفواللجنة رئيس الجامعة    ):18المادة (
  

  يرد عليها نص في هذه التعليمات. ميبت مجلس العمداء في الحاالت التي ل   ):19المادة (
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  تعـليمـات استخدام املوارد التقنية
  يف جامعة عامن األهلية 

  2014 -  2013للعام الجامعي 
  

  
  

ةوارد التقنية تعليمات استخدام الم" تسمى هذه التعليمات  ):1( المادة ان األهلي ة عم ي جامع نة  ف ا  ،"*2014لس ويعمل به
  .إقرارها تاريخ اعتباراً من

  

ارات   ):2( المادة ات والعب ون للكلم ةيك اه اآلتي ا أدن ة له اني المخصص ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف دل  ،حيثم م ت ا ل م
  القرينة على غير ذلك:

  
  .جامعة عمان األهلية  :  الجامعــة

  .رئيس الجامعة :  الرئيس

  أي كلية أو عمادة في الجامعة.  :  الكليات/العمادات

  عميد الكلية أو العمادة في الجامعة.  :  العميد

  أي دائرة أو مركز أو مكتب في الجامعة.  :  المراكز/المكاتب/الدوائر

  مدير الدائرة أو المركز أو المكتب.  :  المدير

  دائرة تكنولوجيا المعلومات. :  الدائرة

  مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات.  :  مدير الدائرة

أجهزة الحاسوب وملحقاتها والخوادم والشبكات والبرمجيات وما يرتبط   :  الموارد التقنية
بها من خدمات توفرها الجامعة للمستخدمين، مثل: اإلنترنت واإلنترانت 

  والبريد اإللكتروني وغيرها.
  :  الشبكة

تخدمة لربط أنظمة الحاسوب المختلفة داخلياً أو مصادر البنية التحتية المس
  خارجياً، سلكياً أو ال سلكياً.

  .الشبكة العنكبوتية العالمية لتوفير خدمة البحث وتبادل المعلومات  :  اإلنترنت

  :  اإلنترانت
الشبكة الداخلية الخاصة بالجامعة لتوفير الخدمات اإللكترونية من خالل 

  اإللكترونية على شبكة اإلنترنت.بروتوكوالت وقواعد المواقع 

  :  األجهزة وملحقاتها
أجهزة الحاسوب وكل ما يرتبط بها، مثل: الطابعات والماسحات الضوئية 

  ووحدات التخزين الخارجية وعارضات البيانات وغيرها.

  
  
  
  

  
  

  25/02/2014) تاريخ 2014- 06/03/2013*قرار مجلس األمناء رقم (

  :  خدمة البريد اإللكتروني
خدمة إرسال الرسائل اإللكترونية واستقبالها، وهي طريقة للتواصل 

  اإللكتروني داخل الجامعة وخارجها.

  :  يحساب البريد اإللكترون
عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالمستخدم، ويشمل اسم المستخدم 

  وكلمة السر.
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  :  الرسائل اإللكترونية
لها واستقبالها بين النصوص والملفات اإللكترونية التي يتم إرسا

  المتعاملين من خالل البريد اإللكتروني الرسمي.

  :  المستخدم
عضو الهيئة التدريسية أو عضو الهيئة اإلدارية أو الطالب أو الجهة التي 

  تقوم باالستفادة من الموارد التقنية المتاحة في الجامعة. 

  

ى تنظ  ):3( المادة ات إل ذه التعليم الل ه ن خ ة م دف الجامع ق ته ن طري ل ع كل األمث ة بالش وارد التقني تخدام الم يم اس
  المحافظة عليها واستدامتها ومنع أو الحد من إساءة االستخدام، وتغطي هذه التعليمات بشكل عام ما يأتي:

  األجهزة والبرمجيات. . أ
 البريد اإللكتروني. . ب
 اإلنترنت واإلنترانت. . ج
 أمن وحماية المعلومات. . د

  

وا  ):4( المادة ر الم إن تعتب ذلك ف دماتها، وب ا وخ ا وموجوداته ا ومرافقه ة أمالكه أن بقي أنها ش ة ش اً للجامع ة ملك رد التقني
  استخدام هذه الموارد يقتضي مراعاة أنظمة الجامعة وتعليماتها.

  

  إن استخدام األجهزة وبرمجياتها وملحقاتها يتطلب من المستخدمين االلتزام باألمور اآلتية:   ):5( المادة
  دام األجهزة وبرمجياتها وملحقاتها ألغراض العمل فقط.قتصار استخ . أ

  المحافظة على ديمومة عمل األجهزة ومتابعة صيانتها من خالل الدائرة. . ب
  حماية األجهزة وما عليها من برامج باعتبارها ملكاً للجامعة. . ج
  المحافظة على سالمة البيانات المخزنة على األجهزة. . د
  ة واستخدام البرامج المعتمدة من قبل الدائرة فقط.االلتزام بحقوق الملكية الفكري . ه
  المحافظة على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. . و
عدم القيام بأي تصرفات من شأنها التأثير سلباً على أداء الجهاز أو تعريضه للفيروسات أو إجراء  . ز

 تعديالت على مكوناته أو العبث به.
القرصنة الداخلية أو الخارجية أو مراقبة األجهزة األخرى أو عدم استخدام الجهاز للتجسس و . ح

 تخطي مراحل األمان لألجهزة األخرى.
  عدم نقل أو تحريك األجهزة من أماكنها دون علم الدائرة، على أن يتم ذلك من خالل دائرة اللوازم. . ط
برمجيات  عدم استخدام اإلنترنت لتنزيل أو توزيع برمجيات أو ملفات غير مرخصة أو تشغيل . ي

تجسس أو أّي برمجيات أخرى من شأنها انتهاك أمن الشبكة وسريتها وسالمتها أو تسبب تعطيالً 
  لها أو إشغاالً لمصادرها.

عدم إساءة استخدام البريد اإللكتروني أو استخدامه لغير أغراض العمل الرسمي أو األهداف التي  . ك
  أنشىء من أجلها.

  م شهرياً أو حسب تعليمات الدائرة.تغيير كلمة السر الخاصة بالمستخد . ل
  االلتزام بالصالحيات الممنوحة حسب طبيعة العمل وعدم تجاوزها. . م

 
ا       ):6( المادة ول به ات المعم ق التعليم دة وتطبي راءات المعتم ب اإلج رئيس حس تقوم الدائرة بربط جميع األجهزة بالخادم ال

  ها على شبكة الجامعة.بهذا الخصوص، ويمنع استخدام األجهزة الخاصة وربط
  

ل أو   ):7( المادة ن داخ ة م مح ألي جه ات، وال يس ا والبرمجي زة وملحقاته ة لألجه يانة الالزم ام بالص دائرة القي ولى ال تت
  خارج الجامعة القيام بذلك إال من خالل الدائرة وبموافقة مسبقة من الرئيس.

  

ة لألجه   ):8( المادة ع المواصفات الفني دائرة وض ل وبالتنسيق تتولى ال ة العم اً للحاجة وطبيع ات وفق ا والبرمجي زة وملحقاته
  والتعاون مع المعنيين.

  

ا الموجودة   ):9( المادة زة وبرمجياته ى األجه تتولى الكليات التي يتوافر لديها مختبرات حاسوب تطبيق هذه التعليمات عل
  .في تلك المختبرات ووضع اآلليات المناسبة للمحافظة على تلك األجهزة

  

تخدم   ):10المادة ( ى مس كوى عل أي ش ر ب ة للنظ رئيس الخطي ة ال از بموافق ى أي جه دخول عل ي ال ا ف دائرة بحقه تفظ ال تح
  الجهاز.
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ة   ):11المادة ( وانين واألنظم اً للق ة وفق ا الجامع ي توفره ات الت ن المصادر الرئيسة للمعلوم ت م ت واإلنتران تعتبر اإلنترن
  لخدمة أنشطتها العلمية والبحثية واإلدارية. والتعليمات النافذة فيها، وذلك

 

ن   ):12( المادة ا يمك ب، كم ز والمكات دوائر والمراك ديري ال ية وم ة التدريس اء الهيئ ة ألعض ت متاح ة اإلنترن ون خدم تك
دير  د أو الم يب العمي ى تنس اًء عل ين بن ن اإلداري ت م تخدام اإلنترن ه اس ة عمل ي طبيع ن تقتض ل م ا لك إتاحته

  يس.وموافقة الرئ
  
رئيس   ):13( المادة ة ال ى موافق اًء عل ية بن ة التدريس ات وسكن أعضاء الهيئ داخلي للطالب تقدّم خدمة اإلنترنت في السكن ال

ة التدريسية  كن أعضاء الهيئ ات وس داخلي للطالب ي للسكن ال دعم الفن أن ال وبالتنسيق مع مدير الدائرة، علماً ب
  يقدّم خالل أوقات الدوام الرسمي فقط.

  
يانتها   ):14( ادةالم وادم وص ة والخ بكة الداخلي ة للش ة التحتي اء البني ة إنش ي الجامع ين ف ع المعني يق م دائرة بالتنس ولى ال تت

من  ا يض ة، وبم ة واإلداري ة والبحثي راض األكاديمي ك لألغ ة ذل تخدامها ومتابع ة اس يم عملي ا، وتنظ وإدامته
  المحافظة على سعة الشبكة والحد من استنزافها.

  
ث اإلضافة أو   ):15( المادة بكة من حي تعتبر الدائرة الجهة الوحيدة صاحبة االختصاص والصالحية في تغيير مكونات الش

ان دون الرجوع  وع ك ن أي ن أي إجراء م ام ب ة القي ي الجامع ة أخرى ف التعديل أو التغيير، وال يحق ألي جه
  إليها.

  

الفين تحتفظ الجامعة بحقها في حجب خدمات اإلنترن  ):16( المادة ن المستخدمين المخ ي ع ت واإلنترانت والبريد اإللكترون
ن أي  دمات ع ذه الخ ب ه ا حج ق له ا يح ذة، كم ات الناف ة والتعليم وانين واألنظم اً للق بق وفق عار مس دون إش
ا تحتفظ  باب، كم داء األس مستخدم حتى لو لم يكن مخالفاً في حاالت خاصة تقتضيها ظروف العمل ودون إب

  اإلجراءات الالزمة بحق المستخدمين المخالفين لشروط استخدامها.بحقها في اتخاذ 
  

م أو   ):17( المادة اء عمله ور انته ا ف تم إيقافه تخدمين، وي تقوم الدائرة بتوفير خدمة البريد اإللكتروني وتعديلها وحذفها للمس
  . دراستهم في الجامعة

  

ل  يتم تحديد مساحات التخزين المخصصة للمستخدمين  ):18( المادة دائرة عم ن مسؤولية ال ا تكون م دائرة، كم ل ال ن قب م
ع المستخدمين  ة حذف الرسائل بالتنسيق م نسخ احتياطية لمحتويات حسابات البريد اإللكتروني وتنظيم عملي

  وفقاً إلجراءات محددة بهذا الخصوص.
 

ة وسالمتها من محاوالت تقوم الدائرة باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على أمن البيانا    ):19( المادة ت والمعلومات المخزن
ة  وارث الطبيعي ة والك دّر هللا  –العبث وحفظ المعلومات وتأمينها لتجنب تأثير الحاالت الطارئ وم  - ال ق ا تق كم

  باتخاذ التدابير الالزمة لتجنب االستخدام غير القانوني للمعلومات من داخل أو خارج الجامعة.
  

دائ  ):20( المادة ولى ال المة تت ن س د م زم للتأك ا يل إجراء م وم ب كل دوري، وتق تخدمين بش الحيات المس ن ص د م رة بالتأك
ة  ة والخارجي بكة الداخلي االش داث  وأمنه ات واألح ع الحرك ق جمي وم بتوثي ا تق ة، كم ي الحاج بما تقتض حس

  لألنظمة واألجهزة المستخدمة بالطرق المناسبة.  
  

  .نص في هذه التعليمات فيهاتي لم يرد في الحاالت ال لرئيسيبت ا  ):21( المادة
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  تعـليمـات التأمني الصحي
  لطلبة جامعة عامن األهلية 

  
  

  
ا من ، 2014لسنة  "*التعليمات "تعليمات التأمين الصحي لطلبة جامعة عمان األهليةتسمى هذه   :)1(المادة  ل به ويُعم

  .قرارهاتاريخ إ
  

ى اآلتية حيثما و للكلماتيكون   ):2المادة ( ة عل دل القرين م ت ا ل اه م ا أدن اني المخصصة له ردت في هذه التعليمات المع
  غير ذلك:

 جامعة عّمان األهلية. : الجامعة 
  رئيس جامعة عّمان األهلية. :  الرئيس 
 دائرة الخدمات الطبية. :  الدائرة 
 مدير دائرة الخدمات الطبية. :  المدير 
ي تش :  لجنة التأمين الصحي  ة الت أمين اللجن ات الت ذ تعليم ة تنفي ات متابع رئيس لغاي ن ال رار م كل بق

  الصحي لطلبة جامعة عّمان األهلية.
  .بشكل نظامي في الجامعة المسجل الطالب:  المشترك  
حية:  المعالجة  ة الص فيات الرعاي مل المستش تركين وتش دم للمش ي تق ة  الت ز الطبي والمراك

مل دة وتش ادات المعتم ات الس والعي عاعية الفحوص ة واإلش ريرية والمخبري
  .األدويةووالعمليات الجراحية 

  

  .المعالجة للمشتركين تقديمالتأمين الصحي إلى  هدفي  ):3المادة (
  

   د دراسية.يقتصر التأمين الصحي على الفصول الدراسية التي يسجل المشترك فيها موا  ):4المادة (
  

ول الت . أ  ): 5المادة (  ف مفع اء أيتوق حي أثن ة ألي مين الص ن الدراس ترك ع ا المش ع فيه ي ينقط رة الت الفت
 .األسباب باستثناء المرضية منهاسبب من

اني  . ب   لين الث ابين الفص اني، وم لين األول والث ابين الفص ازة م اء اإلج اً أثن ب مؤمن ر الطال يعتب
ي  اً ف ترك مؤمن ر المش ال يعتب يفي واألول ف لين الص ين الفص ا ب رة م ا الفت يفي، أم والص

  المرضية المؤجلة والموافق عليها من قبل المدير.الحاالت
تعجلةج.      ة والمس االت الطارئ ابقتين الح رتين الس م الفق ن حك تثنى م ا يس ة م ي الجامع ث تغط ، حي

بته  قف 35نس من س دة، وض ر معتم ة غي ون الجه ال ك ي ح اء  ف ة األطب عيرة نقاب ن تس % م
  تحدده التعليمات النافذة.

  
  

  
  24/08/2014) تاريخ 2014- 13/05/2013رقم (*قرار مجلس األمناء 

  
  ، وتقدم الخدمة من خالل:يقتصر التأمين الصحي على المعالجة داخل المملكة األردنية الهاشمية  ):6المادة (

 .عيادة الجامعة . أ
 من قبل الجامعة بتحويل من طبيب الجامعة. ةالمعتمدأو المركز الطبي أو العيادة المستشفى  . ب

  

ون   ):7المادة ( ي تك ة ف ترك اإلقام ة المش ال رغب ي ح ة وف ة الثالث ي الدرج تركين ف ع المش فى لجمي ي المستش ة ف اإلقام
  والمتفق عليها مع الجامعة. ةالمعتمد اللوائحأن يدفع فرق التكاليف حسب  هدرجة أعلى فعلي

  

ً   ):8المادة (   ية القانونية.للمسؤول ومن يخالف ذلك يتعرض يقتصر التأمين الصحي على معالجة المشترك شخصيا
  

  يستثنى من المعالجة الحاالت التالية:  ):9المادة (
 .العجز أو المرض الذي ينشأ قبل سريان التأمين على المشترك . 1
 .اإليذاء الذاتي . 2
 .اإلدمان على الكحول والمخدرات . 3
 األمراض الجنسية. . 4
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 والغدد الصماء. األمراض العصبية والعقلية والنفسية . 5
 .المعاينات ألغراض غير ضرورية وليست متعلقة بتشخيص مرض ماالمعاينات الصحية العامة و . 6
 .الجراحة التجميلية . 7
ذه  ،طب وجراحة األسنان واللثة . 8 ي ه أمين، وف اء سريان الت إال إذا كان ذلك ناجماً عن حادث وقع أثن

 .الحالة يستثنى تركيب الجسور واألسنان والتيجان المذهبة والكروم كوبالت
 والعدسات والوسائل السمعية.توفير وتركيب النظارات  . 9

 ومتابعة الحمل والوالدة والهرمونات. العقم وموانع الحمل . 10
 .الحمل والوالدة واألمراض الناشئة عنها . 11
ب  الفيتامينات والمقويات والتصوير المغناطيسي . 12 ا طبي ق عليه ي يواف والطبقي، باستثناء الحاالت الت

 الجامعة.
رات أو ما ينتج عن الحوادث القضائية باستثناء ت . 13 ي المختب م ف اء عمله ة أثن ا الطلب ي يصاب به لك الت

 المشاغل واألعمال الميدانية أو أثناء قيامهم بواجباتهم الجامعية.
 .العالج الطبيعي والنقاهة واالستشفاء في المنتجعات وغيرها من أماكن الراحة . 14
 .تركيب األطراف الصناعية واألربطة . 15
 .(اإليدز) مرض نقصان المناعة المكتسب . 16

 

  مدير الدائرة مسؤول عن تنفيذ هذه التعليمات .  ):10المادة (
  

  يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد بها نص.  ):11المادة (
  
  
  
  

  تعـليمـات األندية الطالبية 
  يف جامعة عامن األهلية

  

  
  

ة"تعليمات األندية الطالبية تسمى هذه التعليمات   ):1المادة ( ان األهلي س وال ،"*في جامعة عم رار مجل ة بموجب ق معدل
  .قرارهابها من تاريخ إ ، ويُعمل16/4/2014 ) تاريخ2014 -  2/4/2013األمناء رقم (

  

ارات   ):2المادة ( ات والعب ةيكون للكلم اه اآلتي ا أدن اني المخصصة له ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف دل  ،حيثم م ت ا ل م
  القرينة على غير ذلك:

  .ةجامعة عمان األهلي :  الجامعــة

  .رئيس الجامعة:  الرئيس

  أي كلية في الجامعة. :  الكلية

  عميد شؤون الطلبة في الجامعة. :  العميد

  عمادة شؤون الطلبة. :  العمادة

  األندية الطالبية التي تؤسس وفقاً ألحكام هذه التعليمات. :  األندية

  الهيئة المنتخبة إلدارة النادي. :  الهيئة اإلدارية

  طلبة الجامعة المسجلين والمنتسبين للنادي.:  الهيئة العامة

  الطالب المسجل في النادي الذي يلتزم بتعليماته. :  العضو

  عضو هيئة التدريس المكلف من رئيس الجامعة لتقديم النصح واإلرشاد للنادي. :  مستشار النادي

  

رارات تؤسس في الجامعة أندية طالبية يكون مقرها داخل الحرم الجام  ):3المادة ( اً للق ادة وفق عي، وترعى شؤونها العم
  من العميد لخدمة النشاطات الالمنهجية لطلبة الجامعة.تنسيب والصادرة عن الرئيس 
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  تهدف األندية إلى تحقيق الغايات اآلتية:  ):4( المادة
 هم.الفرص لطلبة الجامعة للمشاركة في النشاطات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم واستعدادات إتاحة . أ

 تنمية المواهب والهوايات وتشجيعها عند الطلبة. . ب
 تشجيع الميول التطوعية للخدمة العامة والعمل الجماعي بين طلبة الجامعة. . ج
 تعزيز االنسجام والتجانس بين طلبة الجامعة من متعددي الثقافات. . د
 تنمية االهتمام بالتراث الثقافي األردني والعربي والعالمي. . ه

  

 
  

    16/04/2014) تاريخ 2014- 02/04/2013اء رقم (*قرار مجلس األمن

  
واردة   ):5المادة ( راءات ال اً لإلج ادة وفق ى العم و إل تقدّم طلبات تسجيل األندية من عدد ال يقل عن خمسة وعشرين عض

  في سياسة األندية وإجراءاتها وحسب النماذج المعتمدة لهذه الغاية.
  

د أن ي  ):6المادة ( ن العمي ا للرئيس وبتوصية م ة وإجراءاته اً لسياسة األندي ادي وفق ي إجراءات تأسيس الن رر السير ف ق
 والنماذج المعتمدة لهذا الغرض.

  

يس  ):7المادة ( ر تأس ة حظ الف  األندي ي تخ س الت ن األس ا م ة وغيره ة أو جهوي ة أو مناطقي س طائفي ى أس ة عل الطالبي
  ية الهاشمية والجامعة.القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة األردن

  

ة       ):8المادة ( ادي وبرعاي ة للن ة والعام ين اإلداري تمارس األندية اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهدافها من خالل الهيئت
  من العمادة.

  

ادة الهيئة التأسيسية وبرعاية العند تأسيس النادي ألول مرة تتولى        ):9المادة ( ع إجراءات تأسيس النعم ادي ولحين جمي
  انتخاب الهيئة اإلدارية.

  

ة   ):10المادة ( ن طلب اً م ن خمسة وعشرين طالب ل عددهم ع ى أن ال يق ادي عل ع أعضاء الن ن جمي تتكون الهيئة العامة م
  الجامعة  المسجلين والمنتظمين في الدراسة.

  

  تتولى الهيئة العامة المهام اآلتية:  ):11المادة (
 .لناديل انتخاب الهيئة اإلدارية    . أ

 إعداد خطة العمل السنوية ورفعها للرئيس بوساطة العميد إلقرارها.    . ب
 إقرار التقرير السنوي الذي تعده الهيئة اإلدارية للنادي.    . ج

  

  

ات، القتراع السريبا أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة سبعةمن  تتكون الهيئة اإلدارية لكل نادٍ   ):12المادة ( ق ترتيب دها وف  تع
ات أن العمادة،  ي  يشاركويشترط لقانونية هذه االنتخاب راعف ة االقت ا نسبته عملي ل من %51( م ى األق ) عل

ن ، وإذا لم يكتمل النصاب الهيئة العامةمجموع أعضاء  الل أسبوع م اٍن خ اع ث د اجتم ى عق دعوة إل توجه ال
ة العا اء الهيئ ن أعض ر م ن حض اً بم اني قانوني اع الث ر االجتم اع األول، ويعتب تراط االجتم ة ودون اش م

  .النصاب
 

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

     يشترط في من يرشح نفسه لعضوية الهيئة اإلدارية للنادي ما يـأتي:  ):14المادة (
  أن يكون مسجالً ومنتظماً بالدراسة في الجامعة. . أ

 ياً واحداً على األقل.أن يكون قد أنهى في الجامعة فصالً دراس . ب
  أن يبقى على تخرجه من الجامعة فصالن دراسيان على األقل. . ج
  أن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية من درجة إنذار أول فما فوق. . د

    .لسرتنتخب الهيئة اإلدارية من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائباً للرئيس وأميناً ل  أ.     ):15المادة (
ً واحداً ويجوز إعادة   ب.           ً جامعيا تكون مدة عضوية الهيئة اإلدارية وما يتفرع عنها من لجان عاما

  ) ألكثر من مرة.14انتخاب من تنطبق عليه شروط في المادة (
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ولى يعين لكل ناٍد مستشار من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بتنسيب من العميد وبقرا  ):16المادة ( رئيس يت ن ال ر م
ا دون أن يكون  ور اجتماعاته تقديم النصح واإلرشاد للهيئة اإلدارية للنادي وتوجيهها، ويكون له الحق بحض

  له حق التصويت على قراراتها.
  

     تتولى الهيئة اإلدارية لكل ناٍد المهام اآلتية:  ):17المادة (
 ادي.اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف الن . أ

 تشكيل اللجان الطالبية للنشاطات المختلفة من أعضاء الهيئة العامة واإلشراف على أعمالها. . ب
 تقديم خطة عمل سنوية إلى الهيئة العامة تتضمن النشاطات التي تنوي القيام بها. . ج
 تقديم التقرير السنوي إلى الهيئة العامة. . د
 الموافقة على طلبات االنضمام للنادي. . ه
 الهيئة العامة.تنظيم اجتماعات  . و
 ).الهيئتين العامة واإلدارية( قبول استقالة أعضاء . ز

  

ل   ):18المادة ( ادي تمثي يس الن ولى رئ يتولى أعضاء الهيئة اإلدارية القيام بالمهام الموكلة إليهم  كٌل حسب اختصاصه، يت
  النادي ويكون منسقاً بين النادي والكليات والعمادة لغايات تحقيق أهداف النادي.

  

  يفقد عضو الهيئة اإلدارية عضويته في الحاالت اآلتية:  ):19ادة (الم
  االستقالة الخطية. . أ

  فقدان أحد شروط العضوية. . ب
 توقيع عقوبة اإلنذار األول فأكثر. . ج
ة تغيبإذا  . د الث مرات متتالي ة ث ة اإلداري ور جلسات الهيئ ة  ،العضو عن حض رات متقطع أو ست م

 .مقبولدون عذر 
  الدراسة. االنسحاب أو االنقطاع عن . ه

  

ب   ):20المادة ( ولى نائ ال، ويت دول األعم دعوة ج ع ال ل م اع ويرس ة لالجتم ة اإلداري وة الهيئ ادي دع يس الن ولى رئ يت
  ، ويكون االجتماع قانونياً عند توافر النصاب.اجتماع الهيئة اإلدارية في حال غياب الرئيسرئاسة  الرئيس 

  

  بإرسال صورة عن محاضر اجتماعاتها. للعميداإلدارية ترسل قرارات الهيئتين العامة و  ):21المادة (
  

ة  جامعي، تجتمع الهيئة العامة مرة كل عام  ):22المادة ( ة اإلداري ن الهيئ رار م ة بق ر عادي ويجوز دعوتها الجتماعات غي
  نصف عدد أعضاء الهيئة العامة. علىعلى طلب ما يزيد  أو بناءً 

  

ة  ):23المادة ( ة العام اع الهيئ ً  يكون اجتم ا د  قانوني ا يزي نإذا حضره م ل النصاب  ع م يكتم نصف عدد األعضاء، وإذا ل
ً  االجتماعويعتبر  ،يؤجل االجتماع لمدة أسبوع واحد   .بمن حضر قانونيا

  

رارات  يراعى في  ):24المادة ( جامق ة االنس ة واإلداري ين العام دافها الهيئت ة وأه ع سياسة الجامع ا  م ومصالحها وأنظمته
 الصادرة عنها.قرارات الوتعليماتها و

  

  .المالية لألنظمة والتعليمات والقرارات المالية المعتمدة في الجامعة معامالت األنديةتخضع جميع       أ.  ):25المادة (
 ويتم الصرف بشيك للعميد وموافقة تخصص الجامعة في موازنتها بنداً خاصاً لتمويل نشاطات األندية.   ب.           

 الرئيس.
  

 .دٍ يجوز للطالب أن يكون عضواً في أكثر من نادي وال يجوز أن يكون عضو هيئة إدارية في أكثر من نا  ):26ة (الماد
  

  التنسيق والمتابعة لنشاطات األندية. يتولى قسم النشاطات واألندية الطالبية في العمادة  ):27المادة (
 

ي للعميد أن يفّوض كل صالحياته المبينة في هذه ا  ):28المادة ( املين ف لتعليمات أو بعضها إلى أحد مساعديه، أو أحد الع
  العمادة.

  

   إذا اقتضت المصلحة ذلك. على تنسيب من العميد بناءً  رئيس الجامعةالنادي بقرار من  يَُحلّ   ):29( المادة

  

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

ي ضوء اإلجراءات ، هذه التعليمات تنفيذجميع األندية المسجلة قبل  تَُحلّ    ):31( المادة جيلها ف ويجوز النظر في إعادة تس
  .المنصوص عليها في هذه التعليمات
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  تنفيذ هذه التعليمات. متابعة عميد مسؤول عنلا  ):32( المادة

  

  .نص في هذه التعليمات فيهاتي لم يرد البت في الحاالت ال للرئيس  ):33( المادة



  

162 
 

أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

 تعليامت املجالس االستشارية
  

  

ةتسمى هذه          ): 1المادة ( ان األهلي ة عم ي جامع نة  "*التعليمات "تعليمات المجالس االستشارية ف ة، 2010لس  والمعدل
اريخ2019 -  11/13/2018رقم ( العمداءقرار مجلس بموجب  ا ا، 12/12/2018 ) ت ل به اراً ويُعم عتب

  من تاريخ إقرارها.
  

دل            ):2المادة ( م ت ا ل اه، م ا أدن يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة له
  :القرينة على غير ذلك

  جامعة عمان األهلية :  الجامعــــة 
 رئيس جامعة عمان األهلية: الرئيــــس  
  أي كلية في الجامعة  :  الكليـــــة  
 عميد الكلية: العميـــــد  
 المجلس االستشاري: المجلــــس  
  طلبة جامعة عمان األهلية  :  الطلبـــــة  

  

ادة ( تم     ):    3الم ات بهدف إ ي توى الكلي ى مس س عل كيل المجل راكتش ط  ش م الخط ي رس ة ف ات ذات العالق ة والجه الطلب
  .للكلية يةقبلالمست

 

اا وية (   أ.           ):4( دةلم امعي بعض ام ج ل ع ة ك ي بداي رئيس ف ن ال رار م د وق ن العمي ية م س بتوص كل المجل ) 15يُش
  :عضواً كحد أقصى على النحو اآلتي

ً  . ب  .العميد رئيسا
 رؤساء األقسام األكاديمية أعضاء. . ج
ت . د ة مس ة لطلب ى األولوي ى أن تعط ية عل ا الدراس امها ومراحله ة أقس ة بكاف ة الكلي نة طلب وى الس

 ، على أن يتم اختيارهم وفقاً لما يأتي:أعضاء ثالثةاألخيرة، وبحد أقصى  األخيرة وما قبل 
  رشح عنها.يتفي الكلية التي سأن يكون منتظماً في الدراسة  . 1
 أن يكون من الطلبة المتميزين في الكلية. . 2
  .تأديبية ولم يصدر بحقه أية عقوبةالسيرة والسلوك، أن يكون حسن  . 3
  تقدير جيد جداً.معدل التراكمي عن القل أن ال ي . 4
   بمهارات االتصال والعمل بروح الفريق. أن يتمتع  . 5
االً ف . 6 اركاً فع ون مش ةأن يك ال التطوعي ة واألعم ة الالمنهجي طة الطالبي ة  ي األنش وخدم

 المجتمع.
ونأن  . 7 ي  يك ايا الطالب ين القض ي تحس هم ف ي تس ة الت ار الخالق ديم األفك ي تق ادراً ف مب

 ا، وتعمل على تطوير أداء الكلية انطالقاً من رؤيتها ورسالتهاومعالجته

 
 

 12/12/2018) تاريخ 2019- 11/13/2018رقم ( العمداء*قرار مجلس 
ة . ه و الكلي زء ،خريج ون ج ة،  اً ويمثل دمها الكلي ي تق ات الت ة بالتخصص ل ذوي العالق وق العم ن س م

اً للنقأعضاء ثالثةأقصى  دوبح ارهم وفق ن (، على أن يتم اختي ي نقطة 7- 5اط م اله ف واردة أع ) ال
 (د). 

 على أن يتم اختيارهم وفقاً لما يأتي:ممثلين عن المجتمع المحلي وبحد أقصى ثالثة أعضاء،  . و
 أن يتميز بالقدرة على الحوار ويمتلك مهارات االتصال والتواصل.  . 1
 نية.أن تستفيد الكلية من خبرته وكفاءته في القضايا األكاديمية والتربوية والمه . 2
 أن يكون مساهماً أو مشاركاً في األنشطة الالمنهجية التي تقيمها الكلية والجامعة. . 3
 أن يقدم المبادرات النوعيّة والدعم المالئم بما يسهم في تطوير الكلية. . 4
أن يكون قادراً على تعزيز الشراكة بين الكلية ومؤسسات المجتمع المحلي بما يخدم  . 5

 ات الطلبة.العملية التعليمية وتنمية مهار
ي  . 6 اعالً ف ل أو عضواً ف اب العم ن أرب ة، أن يكون م ة والخاص القطاعات االقتصادية العام

 .والنقابات المهنية، أو أية جهة أخرى ذات عالقة بالكلية وأقسامها
 أن يكون من خريجي الكلية (إن وجد) . 7
ً يقوم المجلس بتسمية أمينز.        سر.ال ا
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 .في الفصل الدراسي - لعلى األق- مرة واحدة يجتمع المجلس  . ح
 

  ما يلي:ك مهام المجلس تحدد     ):5( لمادةا
 المشاركة في وضع وتطوير رؤية ورسالة وأهداف الكلية. . أ

ة،  . ب ة والالمنهجي مناقشة تطلعات ورؤى الطلبة والخريجين والجهات ذات العالقة للقضايا األكاديمي
  .وأساليب التعامل معها

  والمهنية. لطالبية األكاديمية والتربويةالكلية برؤى تعكس القضايا ا تزويد . ج
ة،  . د ن ناحي ه م ة ل اقتراح آليات لجسر الفجوة بين الحياة الجامعية للطالب والبرامج األكاديمية المقدم

  وسوق العمل والممارسة المهنية من ناحية أخرى.
ع ب . ه ل والمجتم ا يخدم العمل على تعزيز الشراكة الفاعلة بين الكلية/ العمادة ومؤسسات سوق العم م

 .البيئة التعليمية وينمي مهارات الطلبة الشخصية والعملية والمعرفية
  

  الرئيس والعمداء مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.     ):6( لمادةا
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  تعليامت دائرة االستشارات والتعليم املستمر
  يف جامعة عامن األهلية

  
 

  

مى  ):1المادة ( ذه  تُس ات "ه ات تالتعليم رة عليم ةدائ ان األهلي ة عم ي جامع تمر ف يم المس ارات والتعل نة  "*االستش لس
  ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.، 2015

  

دل  والعباراتيكون للكلمات   :)2المادة ( م ت ا ل اه، م ا أدن اني المخصصة له ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف اآلتية حيثم
  القرينة على غير ذلك.

 .جامعة عمان األهلية : الجامعــة  
 .رئيس الجامعة: الرئيس  
  دائرة االستشارات والتعليم المستمر.  :  الدائرة  
  .مدير دائرة االستشارات والتعليم المستمر :  المدير  
دريب :  صافي اإليرادات   امج الت د طرح  إيرادات الدراسة أو االستشارة أو برن ة بع ة الفني أو الخدم

    ليها في هذه التعليمات.الخصومات المنصوص ع
  

  رتبط مباشرة بالرئيس.توحدة من وحدات الجامعة، و الدائرةعتبر ت  ):3المادة (
  

ة.  دائرةلل  ):4المادة ( تقالة أو اإلقال ه باالس ي خدمت د وتنته ة للتجدي دة قابل دة سنة واح رئيس لم ن ال رار م ين بق دير يُع م
رارات والخطط  اا يضمن ُحسن سير العمل فيهبم الدائرةمسؤوالً عن إدارة شؤون المدير ويكون  ذ الق وتنفي

  وتناط به المهام اآلتية:
 الدائرة.اقتراح خطط وبرامج عمل  . أ

االستئناس برأي مستشار الجامعة  والجهات الُمستفيدة بعد الدائرةبين  االتفاقياتإعداد مسودة  . ب
 القانوني.

ال ال . ج ارير والنشرات عن أعم ق  اونشاطاته رةدائجمع المعلومات وإصدار التق ا يحق ة وبم المختلف
 .الدائرةأهداف 

ديم  . د ى تق ادرة عل ا الق ة وخارجه ي الجامع وافرة ف ة المت ات العلمي وي الكفاي ات تح د بيان إعداد قواع
 الخدمات للجهات المستفيدة وتحديد نوع الخدمات التي يمكن تقديمها.

 .اهوأعمال اوفعالياته اوتوجيه أنشطته الدائرةضمان سير العمل في  . ه
 وأي تقارير أخرى يتم طلبها.الرئيس  إلىفي نهاية كل عام  لدائرةتقديم تقرير سنوي عن أعمال ا . و
 والمعاهد والمؤسسات ذات األغراض واالهتمامات المماثلة. الدوائرالتعاون والتنسيق مع  . ز
 التوصية بمنح الشهادات لمستحقيها. . ح

 
  
 

  
 14/04/2015خ ) تاري2015- 04/02/2014*قرار مجلس األمناء رقم (

 .دائرةقدمها التلمستحقيها من المشاركين في برامج التدريب التي وتسليمها الشهادات إعداد  . ط
 .أي أعمال يكلفه بها الرئيس وتقع ضمن اختصاصاته . ي

  
ة  دائرةاإلدارية والمالية المتعلقة بال المعامالتتخضع جميع       ):5المادة ( رارات اإلداري ة لألنظمة والتعليمات والق والمالي

 الُمعتمدة في الجامعة.
  

  :الدائرة كل منوالدراسات وبرامج التدريب والخدمات الفنية في  باالستشاراتلقيام ليُكلف    أوالً:  ):6المادة (
 أعضاء هيئة التدريس والعاملون في الجامعة وغيرهم ممن يجري تكليفهم لهذه الغاية. . أ

 لهذه الغاية. الدائرةون في نيالموظفون المع . ب
 ضرورة التعاقد معها. إلىالحاجة  الدائرةرى توخبرات أخرى من الخارج  كفاءاتأي  . ج

 
األشخاص من داخل الجامعة وخارجها بقرار ون ييتم تكليف أعضاء هيئة التدريس والمحاضر   ثانياً:

ي ويحدد في القرار نوع التكليف وقيمة المكافأة التـالدائرة رئيس بناًء على تنسيب مدير المسبق من 
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 ـدفع عن االستشارة أو الدراسـة أو برنامج التدريب أو الخدمـة الفنيـة، على أن يُـعلم عـميدستُ 
  أو المـدير المعني بـهذا التكليف.  الكلية المعني

 الدائرة،طريـق  إال عن الدائرة أو غيرها التي تقدمهاال يجوز للعاملين في الجامعة تقديم الخدمات    ثالثاً:
والتي يرى الرئيس  الدائرةة الرئيس استثناء الخدمات التي ال تتفق طبيعتها مع عمل ويجوز بموافق

ً لشروط تتـطلبها مصلحة الجامعة وتختلف عن شروط  وذلك الجهات المسـتفيدة، إلىتقديمها  وفقا
  الدائرة. تعليمات 

  

  من: لدائرةتتكون واردات ا  ):7المادة (
 في موازنتها. ائرةدالمبلغ الذي تخصصه الجامعة سنوياً لل . أ

والقوانين والتشريعات  الدائرةالتبرعات والهبات وأي عائدات أخرى وبما ال يتعارض وأهداف  . ب
 .النافذة في المملكة

  

دريب والخدمات  الدائرةيراعى في توزيع صافي إيرادات   ):8المادة ( رامج الت الناتجة عن االستشارات والدراسات وب
  :تييأالفنية التي يتم تنفيذها ما 

 نسبة لتغطية نفقات االستشارة أو الدراسة أو برنامج التدريب أو الخدمة الفنية. . أ  أوالً: 
 نسبة تسجل كإيراد للجامعة. .ب

ق  . أ  ثانياً:  ن طري أتي ع ي ت ة الت دمات الفني ات والخ ارات والدراس رادات االستش افي إي وزع ص ي
 :بالنسب اآلتية لدائرةالجامعة/ ا

  . للجامعةاداً ري%) إ50(      
  .%) لفريق العمل50(      

وزع صافي إيرادات االستشارات والدراسات والخدمات الفنية التي تأتي عن طريق من ب.  ي
  سيقوم بها من العاملين في الجامعة بالنسب اآلتية:

  .%) إيراداً للجامعة40(
  .%) لفريق العمل60(

ة الت . ج ق ميوزع صافي إيرادات االستشارات والدراسات والخدمات الفني أتي عن طري ن ـي ت
  سيقوم بها من خارج الجامعة بالنسب اآلتية:

  .%) إيراداً للجامعة30(
  .%) لفريق العمل70(

صافي إيرادات االستشارات والدراسات والخدمات التي ال تتفق طبيعتها مع عمل يوزع  د.  
  الدائرة بالنسب اآلتية:

  %) لمقدم الخدمات.85(      
 داً للجامعة.%) تسجل إيرا15(     

وينفذ في  الدائرةيوزع صافي إيرادات برنامج التدريب الذي يأتي عن طريق الجامعة/  . أ  ثالثاً: 
  بالنسب اآلتية: لدائرةا

  .%) إيراداً للجامعة50(      
  .%) لمنفذ/ لمنفذي البرنامج50(       

ذه . ب يقوم بتنفي ن س ق م ن طري أتي ع ذي ي دريب ال امج الت رادات برن افي إي وزع ص ن  ي م
  بالنسب اآلتية: لدائرةالعاملين في الجامعة أو من خارج الجامعة ويعقد داخل ا

  .%) إيراداً للجامعة40(       
  .%) لمنفذ/ لمنفذي برنامج التدريب60(       

املين    . ج ن الع ذه م يقوم بتنفي يوزع صافي إيرادات برنامج التدريب الذي يأتي عن طريق من س
  بالنسب اآلتية: دائرةالفي الجامعة ويعقد خارج 

  .%) إيراداً للجامعة15(  
 .%) لمنفذ/ لمنفذي برنامج التدريب85( 

اً: يب      رابع ى تنس اًء عل رئيس، بن ن ال رار م تم بق دريب أو الي امج الت رادات برن ع صافي إي دير، توزي م
ة والط ين الجامع د االستشارة أو الدراسة أو الخدمة الفنية المنفذة بموجب اتفاقية ما ب رف المتعاق

  معه والذي يأتي عن طريق الطرف المتعاقد معه من خارج الجامعة.
  

رئيس أن 8بالرغم مما ورد في المادة ( خامساً:  درها ال ي حاالت خاصة يق وز ف ات، يج ) من هذه التعليم
دمات ا ن خ ق م رادات المتحق افي اإلي ع ص ادة توزي تم إع دائرةي اءً  ل رئيس بن ن ال رار م ى  بق عل

  .لدائرةدير اتوصية من م
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اً: ب   سادس دقة حس مية مص وفات رس ب كش دريب بموج رامج الت ري ب آت محاض رف مكاف تم ص ي
ة  احب العالق ن ص أة م رات، معب ل/ المحاض اعات العم واريخ وس ام وت ا أي ين فيه ول، يب األص

  .رمديالشخصياً وموقعة من 
  

دريب مباشر   سابعاً: اباتها تصرف مكافآت المحاضرين والعاملين في برامج الت ع حس ا ورف د انتهائه ة بع
  الرئيس واعتمادها. إلى

  

اً: ام    ثامن د قي ة أو أعن ا بدراس ة أو خارجه ل الجامع ن داخ نهم م ق م ية أو فري ة التدريس اء الهيئ د أعض ح
ف من  ى تكلي دائرةاستشارة أو دورة تدريبية أو خدمة فنية بناًء عل ين ال نهم وب ا بي اق فيم تم االتف ، ي

بة لدائرةا ة  على نس ات الجامع ن استخدام إمكان ات الناتجة ع ار النفق د أن تؤخذ باالعتب األجور بع
  من أجهزة وغيرها، وتُصرف لهم مكافأة مقطوعة.

  

ديم  المصاريفنفقات  الجامعةدفع ت   تاسعاً: ين تق ام المكلف ة قي ي حال دم ف واتير تق ول بموجب ف حسب األص
م، ر عمله نهم خارج مق ى أن األعمال المطلوبة م ين  عل بق ب اق المس تم االتف ى الي نهم عل دير وبي م

  مكان المبيت.
  

وال للدائرة معامالت المالية الالدائرة المالية في الجامعة هي المسؤولة عن تنفيذ     ):9المادة ( ـض األم ق بقبــ ا يتعل ك فيم وذل
  :وفق اإلجراءات اآلتيةوبموافقة الرئيس صرفها، و لدائرةالخاصة بأنشطة ا

مر أ الذي يتولى، وهو في حساب الجامعة لدى البنك الذي يعتمده الرئيس المحصلةل موااألتودع  . أ
بعد قبضها وقبل إيداعها  الدائرةالصرف منه أو من يفوضه بذلك خطياً، وال يجوز استعمال أموال 

 ألي سبب مـن األسباب.
 إلىدعم يرد أو أي تبرعات أو  الدائرةيقوم أمين الصندوق بقبض أي أموال تتحقق من نشاطات  . ب

الدافع نسخة من  ىعطويُ  دائرةبموجب إيصاالت قبض معتمدة ومعدة لغايات قبض إيرادات ال الدائرة
 اإليصال.

 مياً.يقوم أمين الصندوق بإيداع كافة المبالغ المقبوضة نقداً أو بشيك في حساب الجامعة لدى البنك يو . ج
ل نشاط والتأكد من مطابقتها مع المبالغ حساب ك إلىيقوم المحاسب بترحيل كافة المبالغ المقبوضة  . د

 المودعة من قبل أمين الصندوق في البنك.
ا)  دائرةيقوم المحاسب بصرف أي مبالغ (مكافآت، مصاريف على أنشطة ال . ه مستندات بموجب وغيره

 ندات والوثائق الالزمة معتمدة من الجهة المعنية.تصرف معتمدة ومعززة بالمس
 .يق من قبل المدقق وتعتمد عملية الصرف من المدير الماليتدق إلىتخضع مستندات الصرف  . و
 يتم توقيع الشيكات من قبل األشخاص المعتمدين في الجامعة. . ز
ة الب . ح ل المطابق ب بعم وم المحاس ـيق جل حاس ين المس ا ب هرية م ة الش ـودعنكي ـمصروف وبياً والم  وال

 وحسب كشف الحساب الوارد من البنك. دائرةوالمتعلقة بال
 .المالي ابقة على المدقق الداخلي لتدقيقها والتوقيع عليها إلجازتها وتوقع من قبل المديرتعرض المط . ط
ي  دائرةتتم عملية تنسيق ما بين المحاسبين والمشرفين على أنشطة ال . ي ليم أي مشارك ف لضمان عدم تس

  الدورات أي شهادة بالمشاركة قبل استكمال دفع كافة الرسوم المستحقة.
 كاملة. الدائرةإال بعد التأكد من قبض حصة  الدائرةعن أنشطة  ال تصرف أي مكافآت . ك
 مسؤولية ذلـــك. لدائرةيتحمل الشخص أو األشخاص الذين يتسببون في نقص األموال أو خسارة ل . ل
 لدى الدائرة الماليـــة. الدائرةيتم مراعاة الفصل بين المهام في حالة القبض والصرف من حسابات  . م
ن قب . ن ة م اد آلي تم اعتم تم تحديي ث ي دريب بحي ـج الت ـية برنامـ ة ربح الي لدراس دير الم وم د رسل الم

 المشاركة في برنامج التدريب والحد األدنى لعدد المشاركين في كل برنامج تدريب.
دريب . س امج ت ة كل برن ي نهاي تم ف ث تتضمن  يي ة بحي ي الجامع ة ف دائرة المالي ل ال ن قب ة م عمل مخالص

 :يأتيما  إلىاإلشارة 
ويتم إرفاق كشف باإليرادات حسب أسماء المشتركين في برنامج التدريب  يرادات،صافي اإل . 1

 والمبالغ الُمحصلة أو المذممة على كل منهم ُمعدة من قبل الدائـرة الماليـة في الجامعـة.
 إجمالي النفقات (المباشرة وغير المباشرة) لبرنامج التدريب. . 2
 صافي دخل برنامج التدريب. . 3
 إيرادات برنامج التدريب وفقاً ألحكام هذه التعليمات.آلية توزيع صافي  . 4
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مدير للرئيس بالموافقة على المخالصة وتوزيع صافي التنسيب المدير المالي في الجامعة و . 5
 إيرادات برنامج التدريب وما يتضمنه من صرف مكافآت للقائمين عليه.

ي الجامعة قبل نهاية تحصل رسوم برامج التدريب من المشاركين من قبل الدائرة المالية ف . 6
برنامج التدريب، على أن يــتم إغالق برنامج التدريب قبل نهايتـه إلقفال الذمم/ الديون 

 والجهة المعنية. الدائرةبالتنسيق والتعاون مع مدير 
رين  . 7 يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن كل شهادة تدريب إضافية يطلبها المشارك، وخمسة وعش

 .حساب الجامعةديناراً بدل فاقد تودع في 
8 .  ً  لبنود االتفاقية الموقعة مع الجهة المعنية. تحصل الرسوم وأي مستحقات أخرى وفقا

  

  ي: يأتأو نسبة منها في برامج التدريب لمن دفعها بناًء على قرار من المدير وفقاً لما  االشتراكتُرد رسوم     ):10المادة (
 % من رسوم االشتراك.85رد ما نسبته في حالة االنسحاب من برنامج التدريب قبل انعقاده ي . أ

 % من رسوم االشتراك.100في حالة عدم انعقاد برنامج التدريب ألي سبب كان يرد ما نسبته  . ب
  في حاالت خاصة يقدرها المدير وبموافقة الرئيس ترد النسبة التي يوافق عليها الرئيس. . ج

  
  

  :وم برامج التدريب التي يعقدهاالمشاركون من الفئات اآلتية خصماً من رس يمنح    ):11المادة (
ة ا . أ رهم (الزوج راد أس ي) وأف دير المعن د أو الم ل العمي ن قب يح م ة (دون ترش ي الجامع املون ف لع

 % من رسوم برنامج التدريب.10ها خصماً مقداره وواألبناء) وطلبة الجامعة وخريج
ي  أحداإلخوة المشاركون في  . ب دريب الت رامج الت دها تب دائرةعق دا ال ن رسوم 20ره خصماً مق % م

 مج التدريب.نابر
داره ا . ج ماً مق ة خص ات الخاص يح 10لمؤسس ال ترش ي ح دريب ف رامج الت وم ب ن رس ) 4(% م

داره  دريب 20مشاركين في برنامج التدريب الواحد أو خصماً خاصاً مق امج الت ن رسوم برن % م
 ) مشاركين فأكثر في برنامج التدريب الواحد.5في حال ترشيح (

اركون المن . د داره المش اً مق ماً خاص ة خص ات العام ن المؤسس م م ب به امج 20س وم برن ن رس % م
  التدريب بغض النظر عن عددهم.

  

ي 25يتحمل العامل في الجامعة         أ.       ):12المادة (  % من رسوم برامج التدريب المقررة في حال ترشيحه لالشتراك ف
ة ال أي ي وموافق دير المعن د أو الم ل العمي ة دورة من قب ل موازن ك الترشيح، وتتحم ى ذل  رئيس عل

  %.75التدريب في الجامعة 
ن  ب.   ر م ة أكث ي الجامع ل ف ب العام ه15في حال تغي ذي يشترك في دريب ال امج الت ن ساعات برن  % م

 التدريب.بدون عذر رسمي، يتحمل كامل الرسوم إضافة إلى حرمانه من الشهادة الخاصة ببرنامج 
  

  مدير مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.الس والرئي      ):13المادة (
  

  يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.    ):14المادة (
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  تعـليمـات الدائرة املالية 
  يف جامعة عامن األهلية

  2018) لسنة 18استناداً لقانون الجامعات األردنية رقم (
  

  
  

ات   ):1( المادة ذه التعليم ات تسمى ه ة"تعليم ان األهلي ة عم ي جامع ة ف دائرة المالي ب ، 2016لسنة  "*ال ة بموج والمعدل
س  داءقرار مجل م ( العم اريخ2018 - 12/13/2019رق اريخ ، 12/12/2018 ) ت ن ت اراً م ا اعتب ل به ويُعم

  .إقرارها
  

    

ةيكون للكلمات والعبارات   ):2( المادة اني  اآلتي ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف ةالحيثم اه متخصص ا أدن دل  ،له م ت ا ل م
  القرينة على غير ذلك:

.جامعة عمان األهلية : الجامعة
: مجلس أمناء الجامعة.  المجلس

  الرئيس :  رئيس الجامعة.
 الدائرة : الدائرة المالية في الجامعة.

  المدير :  مدير الدائرة المالية.
  الموظف : أي موظف في الدائرة المالية.

 الشركة :  ردنية المتحدة لالستثمار مالكة الجامعة.الشركة األ
  أمين الصندوق :  الشخص المعني بقبض األموال وحفظها وإيداعها.

  

  

  الواجبات والمسؤولياتول: الفصل األ
 

ر الص  ):3( المادة و آم ة وه وال الجامع ن أم ؤول ع رئيس مس الس  رفال رارات المج ا ولق اً لموازنته ا طبق د فيه الوحي
املين المختصة ف ن الع يها، وله أن يفوض خطياً أياً من صالحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات ألي م

ي أي  اً ف ويض خطي ذا التف اء ه ي إلغ ه الحق ف في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم مثل هذا التفويض، ول
  وقت شاء.

  

ذ  تودفع االلتزاماالدائرة هي الجهة المختصة بقبض أموال الجامعة وتحصيلها   ):4( المادة ا، وتنفي ة عليه المالية المترتب
  جميع أعمال اإلدارة المالية طبقاً ألنظمة الجامعة وتعليماتها والقرارات الصادرة بمقتضاها.

  

ا، والمحافظة   ):5( المادة جالت الخاصة به ة والس ا المالي ة ومعامالته ابات الجامع رئيس عن حس المدير مسؤول أمام ال
  ة والتحقق من تطبيق أحكام هذه التعليمات.على أموال الجامع

  

ادة  ي        أ.       ):6(الم ا ف ة وتثبيته ات المالي دقيق العملي ن ت ه ع ب اختصاص ل حس دير ك ام الم ؤولون أم ون مس الموظف
  السجالت المالية وعلى النظام المحوسب المعد لهذه الغاية.

  
  12/12/2018) تاريخ 2019- 12/13/2018رقم ( العمداء*قرار مجلس   
  

ة   . ب ة تلحق بالجامع ن أي خسارة مادي خطأه أو تقصيره أو من جراء كل موظف مسؤول شخصياً ع
 .المناسبةتحصيلها منه وفق اإلجراءات بلجامعة وتقوم اإهماله، 

  

  الثاني: الموازنةالفصل 
 

ة ذات مسؤولية  الجامعة مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص وتمتلكها الشركة وهي شركة مساهمة  ):7( المادة خاص
  محدودة.

 

  للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها ومنفصلة عن موازنة الشركة.  ):8( المادة
  

ين   ):9( المادة ا ب رة م ة واحدة للفت نة مالي وم األول من شهرتعد الدائرة المالية موازنة الجامعة على أساس س انون  الي ك
  األول لنفس السنة.الحادي والثالثين من شهر كانون  وحتى اليومالثاني 

  

  مشروع الموازنة التقديرية السنوية للجامعة مراعياً األمور اآلتية: ينظم المدير  ):10( المادة
ات المتكررة  . أ رادات والنفق متطلبات وزارة التعليم العالي من حيث التبويب الرئيسي والفرعي لإلي

 والنفقات الرأسمالية.
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ل . ب ن قب دّر م ي تٌق ات الت ات وال المخصص ادات الكلي منة عم ة والمتض ة المختلف دات التنظيمي والوح
 .احتياجاتها، وتحديد األجور المتوقعة للشواغر فيها

افة  . ج جلة وإض ندات المس ع الس ة م ات مالي ن عملي ذ م ا نُفّ ين م ي تب ة الت ات المالي تعانة بالبيان االس
 المستجدات والتوسعات المتوقعة في سنة الموازنة المطلوبة.

واب  . د تحداث أب واس ث د وبن الي والبح يم الع ات وزارة التعل افة لمتطلب ة إض ي الموازن ة ف خاص
ي  ي، وه اصالعلم اع الخ وانين القط ا ق ي مرجعيته رائب الت اعي والض مان االجتم ل الض ، مث

 والنفقات الرأسمالية.
ى  . ه س، عل ا المجل رصد مخصصات إضافية لملحق الموازنة السنوية وذلك في الحاالت التي يقرره

  اإلجراءات ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية للجامعة.أن تتبع في ذلك 
  
  

ع   ):11( المادة م ترف ة، ث ي الجامع ات المختصة ف يقدم المدير للرئيس مشروع الموازنة لدراستها وإقرارها من قبل الجه
  .إلى مجلس التعليم العالي إلقرارها

  

  الثالث: النفقاتالفصل 
  

ة يُ       أ.      ):12المادة ( ات وكيفي يم النفق امالت وتقس دقيق المع رف وت إجراءات الص ة ب ات) الخاص رئيس (التعليم در ال ص
  تنظيم سندات الصرف وإعدادها وتدقيقها.

 يتم الصرف بقرار من الرئيس بموجب المستندات المالية بعد تدقيقها وإجازتها من المدير.    ب.                  
  

ود ت      أ.      ):13المادة ( ى عق اء عل ة بن ي الجامع املين ف ب الع داول شهرية بروات قوم شعبة الرواتب في الدائرة بتنظيم ج
م املين لعمله ن مباشرة الع د م د التأك ذلك بع ة ب ، العمل وقرارات التعيين الموقعة من الجهة المخول

  من المدير، واعتمادها من الرئيس للصرف. الجداول تدقيقومن ثم يتم 
لف    ب.             حي، والس أمين الص دخل، والت ريبة ال اعي، وض مان االجتم ن الض هري ع ط الش تقطاع القس اس

 وغيرها من جميع العاملين، على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها.
 

وز أتصرف الرواتب والعالوات واألجور قبل ثالثة    .  ج           ة كل شهر، ويج ن نهاي ي حاالت يام م رئيس ف لل
  يقرر صرفها قبل ذلك. أنيقدرها 

  

ات  أوفي بعثات علمية  بتعثينتصرف رواتب ومخصصات الم  .أ   ):14المادة ( ق التعليم دورات تدريبية في الخارج وف
  التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

ة أن للرئيس   .ب  ي الجامع املين ف ن الع ب وعالوات أي م دماً يوافق على صرف رات ى مق د عل دة ال تزي لم
  و الصيفية.أجازته السنوية إشهرين، وذلك خالل 

ة الصيفية أن يجوز  .ج  ع العطل ي مطل ا ف ارين له ا والمع ل فيه ة للعم ع الجامع ي  أو يصرف للمتعاقدين م ف
ا الوات  ،خالله ب والع ع الروات آتجمي دالت اإل والمكاف ات وب ى والتعويض تحقونها حت ي يس ازة الت ج

د إ أو كانت عقودهم إذاعن أي جزء منها، و أ نهاية العطلة انوا ق ة، وك ك العطل ة تل عاراتهم تنتهي بنهاي
  جازة لمن انتهت خدماتهم فيها.وفوا بجميع التزاماتهم للجامعة، كما يجوز صرف بدالت اإلأ

  
  
  

غ من موازن     أ.   ):15المادة ( اق أي مبل دة رسمياً إلنف ة المعتم ه من سند الصرف هو الوثيقة المالي تم تنظيم ة، وي ة الجامع
ة  احات الكافي ات واإليض يل والبيان مناً التفاص د متض وذج المعتم ى النم تص عل ف المخ ل الموظ قب

  والتبويب الحسابي المعتمد.
روعية  . ب دة لمش ة المؤي ة الالزم تندات الثبوتي ائق والمس ززاً بالوث رف مع ند الص ون س ب أن يك يج

ائ ذه الوث دقيق ه دير بت وم الم راراً الصرف، ويق رف إق ند الص ى س ع عل ة والتوقي تندات المرفق ق والمس
رئيس  ع ال ا يوق ة، كم ة الجامع بصحته مع المرفقات من النواحي المالية والحسابية وفقاً لتعليمات وأنظم

 على سند الصرف مع الشيك المرفق بالسند والمسحوب على أحد البنوك المعتمدة لدى الجامعة.
 مشتريات بعد تدقيقها معززةً بأوامر الشراء والعقود.تقوم الدائرة بصرف فواتير ال . ج
بض    . د ة بق ات متعلق ن التزام ا م ا فيه ذ م ة وينف ة المختص ن الجه ة م راء الموقع ود الش دير بعق تفظ الم يح

ذ،  ن التنفي واد وحس ز الم ة بتجهي رفية المتعلق االت المص يانة، والكف االت الص دقة، وكف يكات المص الش
اني وعليه متابعة تمديد فترة ا زام الطرف الث ي حال عدم الت ة بتسديدها ف لكفاالت المصرفية أو المطالب

 ببنود العقد.
 خالل بأي من بنود عقد الشراء، تطبق الشروط الجزائية الواردة في العقد.في حالة اإلهـ.   

  
  

ة ومراف  ):16( المادة رم الجامع ي ح ة ف اءات المقام ة باإلنش واتير الخاص ديد الف ركة بتس وم الش ميم    تق ث التص ن حي ا م قه
  على حسابات الجامعة. بعد تنفيذها، وتُضاف كلفتهانشاءات للجامعة ثم تسلم هذه اإلوالتنفيذ، 

 
 

  الرابع: اإليراداتالفصل 
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  تتبع اإلجراءات اآلتية في تحصيل الرسوم الدراسية أو أي إيرادات أخرى.  ):17( المادة
رسوم الدراسية المطلوب استيفاؤها من الطلبة في الكليات يقوم المجلس بإصدار التعليمات الخاصة بال . أ

 ،والتفوق العلمي ،األشقاء خصمالتي يتمتع بها الطلبة مثل  الخصمواألقسام المختلفة، وكذلك حاالت 
 أخرى. خصوماتوالموجبات االجتماعية وأي  ،والنشاطات

جراءات التنفيذية لكيفية استيفاء يصدر المدير وبعد موافقة الرئيس لوائح داخلية لموظفي الدائرة باإل . ب
 الرسوم الدراسية.

يكون مسؤوالً عن أي نقص بحيث  يجب على أمين الصندوق أن يتأكد من َعدّ ما يستلم من مبالغ نقدية . ج
        عليه أن يتفحص توفر عناصر الشيك الرئيسية القانونية.كما يجب ، ابعد قبضه افيه

  
 

 ين الصندوق كشوف المقبوضات مع المبالغ المستلمة يومياً.يُطابق أم        أ    ):18( المادة
 مفردات كشوف المقبوضات مع سندات القبض. المحاسبةيدقق قسم  . ب
ي  . ج واردة ف الغ ال ع المب دة جمي وك المعتم على أمين الصندوق أن يودع يومياً في حساب الجامعة لدى البن

يحفظ  كشوفات المقبوضات اليومية مقابل وصوالت إيداع رسمية، أما ك، ف ال البن ما يقبض بعد فترة إقف
 في الخزنة الحديدية لدى المدير ويودع في اليوم التالي. 

  
  

ي   ):19( المادة م بتقسيطها وف يقوم الموظفون في الدائرة بمتابعة تحصيل باقي الرسوم المستحقة على الطلبة الذين سمح له
  المواعيد المحددة لها.

  

ث ساعاتهم يتم التنسيق ا    ):20( المادة ة، من حي ة بالطلب ة المتعلق ور المالي ي كل األم جيل ف ول والتس رة القب ع دائ لمستمر م
ك  الدراسية، وبرامج ى ذل ب عل د يترت ا ق ل الفصول الدراسية وم ة أو تأجي التسجيل، واالنسحابات من الجامع

 من أمور مالية.
  
  

  الفصل الخامس: السلف واألمانات              
  

  

رئيس  أ.      ):21المادة ( لفة أ لل رف س أمر بص ية ن ي اءً شخص ف بن ه  ألي موظ ى طلب ذلكأذا رأى إعل رورة ل اك ض  ،ن هن
  قساط شهرية محددة.أستقطع من راتبه بتُ  نأعلى 

  للرئيس الموافقة على صرف سلف عمل ألي موظف في الحاالت اآلتية:  ب.                
ة سلفة عمل مؤقتة ولمدة محددة مخصصة إل      . 1 ة تقتضيها مصلحة الجامع نفاقها على خدمات عام

دائرة ينأو لشراء لوازم مع واتير األصولية لل ديم الف اق بتق ن اإلنف اء م د االنته لفة بع ة، تسدد الس
ب الحسابي  د األصولي والتبوي ا القي بعد تدقيقها، ويصادق عليها المخول بالصرف ويجري له

لفة ن الس ل م ند المناسب، وإذا كانت النفقات أق ل س ين الصندوق مقاب ي ألم غ المتبق اد المبل ، فيع
 قبض رسمي.

ان خدمات أو شراء  ةسلف      . 2 م تسديد أثم ة عمله عمل متكررة لبعض الموظفين الذين تقتضي طبيع
ت من  ي أنفق الغ الت لوازم متكررة يحددها الرئيس، وتجري عليها المحاسبة بتقديم مستندات المب

 قها وتسديد قيمتها.أصل السلفة إلى الدائرة لتدقي
تسترد سلف العمل من الموظف إذا انتهت خدماته من الجامعة أو انتفى الغرض الذي من أجله  . ج

 صرفت له السلفة.
  

ة      ):22( المادة ة العطاءات المركزي ن لجن ى حساب أي أللرئيس بناء على تنسيب م دماً عل لفة مق ى صرف س ق عل ن يواف
د أو شيك مصدق مقابل كفالة بنكية غير مشروطة الموقع  وذلك حسب االتفاق عطاء تمت إحالته ه المتعه يقدم

ة دون إبقيمة السلفة، ويدرج فيها موافقته على  د إو أخطار إعطاء الرئيس حق مصادرة الكفال ذار عن  خاللإن
د ه،  المتعه ث بالتزامات اة حي ادة مراع ذه الم ق ه ي تطبي ترط ف لفة، ويش ذه الس ترداد ه ة اس رئيس كيفي دد ال يح

  الوضع المالي للجامعة.
  

لفة يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤوالً     ):23( المادة ة الس ه  ،بأمواله الخاصة عن قيم ا أوعلي ت استخدام م ن يثب
دي، أ يدها النق ت رص ا يثب ديم م ك، وتق زز ذل تندات تع ائق ومس ك بوث ا، وذل ددة له راض المح ا لألغ ق منه نف

ى  دير الوعل ه مراقب أوم ن يفوض ة ة م ن حرك ق م لفة والتحق ذه الس تعملت أه ا اس ي أو أنه تعمل ف ا ستس نه
  غراض المحددة لها.األ

  

  

  السجالت والنماذج والبطاقات: سادسالفصل ال
  

  

دد   ):24المادة ( دير اليح واعم بط  أن ات وض ا إلثب تعمالها وتنظيمه ب اس ي يج ات الت اذج والبطاق جالت والنم كال الس وأش
  ة.الشؤون المالية في الجامع
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ل عن تُ   ):25المادة ( اء  عشرحفظ المستندات والنماذج والسجالت المالية المستعملة في الجامعة لمدة ال تق د انته سنوات بع
ه إويجوز  ،بها العمل رئيس، ول ي يصدرها ال ات الت اً للتعليم ك وفق ن أتالفها بعد ذل ليم أي م ى تس ق عل ن يواف

  معنية لتوثيقها.لى الجهات الرسمية الإهذه السجالت والوثائق 
  

  الخصومات والمنح على الرسوم الدراسية في الجامعة : سابعالفصل ال
  

  للطلبة بنسب متفاوتة، وفق الحاالت التالية:الخصومات والمنح عمان األهلية  تقدم جامعة    ): 26( المادة
 % من رسوم الساعات المعتمدة.50لين في الجامعة: أبناء العامخصومات  - 
 . ن رسوم الساعات المعتمدة% م20ء: خصومات األشقا - 
 .ن رسوم الساعات المعتمدة% م25- 15خصومات أبناء العاملين في مدارس الجامعة:  - 
 خصومات طلبة مدارس الجامعة. - 
 خصومات المتفوقين في نتائج الثانوية العامة. - 
 دينار. 200خصومات المتفوقين أكاديمياً:  - 
 امعة بموجب االتفاقيات المبرمة مع الجامعة.خصومات للطلبة المسجلين عن طريق وكالء الج - 
ي  -  ة ف ات الثقافي ة والملحقي ين الجامع ة ب ات المبرم خصومات لطلبة بعض الدول الشقيقة بموجب االتفاقي

 األردن.
 خصومات لبعض الشركات بموجب االتفاقيات المبرمة مع الجامعة. - 
 خصومات التفوق الرياضي والثقافي والفني. - 
 لين في النقابات المهنية.خصومات ألبناء العام - 
 خصومات الحاالت اإلنسانية وذوي اإلعاقات. - 
 .خصومات اجتماعية يتم إقرارها من قبل رئيس الجامعة - 
 .وفق توجيهات من رئيس الجامعةومنح مات خصو - 
 وفق اتفاقيات مع مؤسسات حكومية ودوائر أمنية.ومنح خصومات  - 
  مبتعثين.وال لطلبة الدراسات العليا/ الموفدين منح مقدمة - 

  

  واستمراريتها:الخصومات تقديم ط شرو       ):27( المادة
  .الخصمال يجوز للطالب أن يجمع أكثر من نوع من  - 
  على رسوم الساعات الدراسية فقط وال تشمل رسوم التسجيل. الخصوماتتكون  - 
 .بالخصوماتالفصل الدراسي الصيفي غير مشمول  - 
 .صمللخالساعات الدراسية الُمعادة غير خاضعة  - 
ريطة النجاح -  ة  الخصومات الممنوحة مستمرة ش ى عقوب ول، وعدم الحصول عل ل عن مقب دل ال يق بمع

 .تأديبية من درجة إنذار فأكثر
ى دراسة تخصص  الخصمتُحسم نصف قيمة  -  ن دراسة تخصص إل ه م ي حال تحويل الممنوح للطالب ف

  التحويل أقل من مقبول.آخر وكان معدله التراكمي عند 
  
  

  أحكام عامة: امنثالفصل ال
  

  

ادة ( ع     ):28الم تم دف ة ي ادات مسقيم ة باعتم تريات الخارجي وز أدية تنالمش ة، ويج واالت مالي ة إو ح ويالت دفع راء التح ج
ليم المشتريات أعلى  مة،و دفعات مقدأ ،دفعات على الحسابعلى  وأ ،احدةو ل تس ن تؤخذ الضمانات التي تكف

  محددة.ضمن المواصفات المقررة واألوقات ال
  

تندات اوالتي ال تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على م النفقاتذا تعذر تعزيز إ   ):29المادة ( ار، بمس ة دين يصاالت ألي إو أئ
ذا اإلأ باإلنفاقسبب من األسباب، فعلى من قام  دار ه ين مق ه تب ة بتوقيع هادة خطي دم ش اق ون يق ه صرف أنف ن

  ق هذه الشهادات من الرئيس.صدّ ن تُ ى ألو ألعمال تتعلق بها عألمصلحة الجامعة 
  

ة طى وتُعيصاالت رسمية إموال لحساب الجامعة بموجب يتم قبض األ    ):30( المادة ا ةالدافعالجه خة منه د  ،نس ويجري قي
ة جميع المقبوضات من تلك األ ة للسنة المالي ة العام ي الموازن ا ف ين به موال في حساب الفصل والمادة المتعلق

  .يداعهاإموال وتسجيلها وحفظها وصدر الرئيس التعليمات الخاصة بإجراءات قبض هذه األالجارية، وي
  

  .يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية لإلبالغ عنه أي شيك في حال فقدان    ):31( المادة
  

والأه ال يجوز استعمال أن، على المعتمدة لدى الجامعةموال الجامعة في البنوك أتودع     ):32( المادة د قبضها  م ة بع الجامع
  سباب.يداعها ألي سبب من األإوقبل 

  

  موال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحاالت اآلتية:رد األتُ     ):33( المادة
 التعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. جازت ذلكأذا إ   . أ
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ً ذا كانت األإ . ب سيب من تنبوة الرئيس بموافقوال ألصحابها مهذه األ، ويتم رد موال قد استوفيت خطأ
 المدير.

  
  

رد وفع للجامعة مبلغ دُ  أيمانات يقيد في حسابات األ    ):34( المادة م ي افل ي موازنته ه نص ف ة  ي اب أي جه ه لحس م قبض أو ت
رى، ذدوّ وتُ أخ ة به يل الخاص جل األ ان التفاص ي س غ ف دالمبل ه وقي ة قبض ث طريق ن حي ع م ات ويخض ه مان

  .تعليماتوصالحية صرفه ألحكام هذه ال
  

  .يراداً لحساب الجامعةإ تقيديطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها لم تصرف ولم مانة أكل   ):35( المادة
  

ة اليقدم     .أ    ):36المادة ( اً كل ثالث راً مالي رئيس تقري ن أشهر،مدير لل ة م الي للجامع ه الوضع الم ين في ث اإل يب راداتحي  ي
  والنفقات.

رئيس . ب دم ال ى يق د  إل ي موع امي ف اب الخت الي والحس نوي الم ر الس س التقري اهالمجل ة  أقص هرثالث ن أش  م
  انتهاء السنة المالية.

  

اءً      ):37( المادة درها بن ات يص ب تعليم رئيس بموج دد ال يب  يح ى تنس ديم العل اغليها تق ن ش ب م ي يطل ائف الت دير الوظ م
  ت وشروطها.كفاالت مالية، وتحدد التعليمات مقادير هذه الكفاال

  
د اليزود   ):38( المادة ة أي حق أمدير بنسخة عن كل عق ب للجامع اق يرت ا أيأو اتف ب عليه زام  و يرت ة، أالت وق مالي و حق

  .االتفاقو أوذلك لالعتماد عليها عند تنفيذ ذلك العقد 
  

  ي:أتوبصفة خاصة ما يمور المالية المتعلقة بالجامعة يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنظيم األ  ):39( المادة
 الرياضية، والثقافية، وغيرها. وأنشطتهمتحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحالت الطلبة  . أ

ة  . ب ل كلي ة لك ات المالي د المخصص ادة أو وأتحدي دة عم ة،  وح الت تنظيمي يافة والحف ات الض ن نفق م
 وطريقة صرفها.

ة  . ج ل كلي ة لك ات المالي د المخصص ادة أو و أتحدي دعم ةة وح ات تنظيمي ن نفق م ، م تمرات ؤالمدع
 وبدالت السفر.

ة . د ق الجامع ن مراف اع م دالت االنتف د ب املين ،تحدي اكن الع ازل الط ،ومس أجيروشروط  ات،لباومن  ت
 وااللتزامات المترتبة على المنتفعين بها. ،وتحديد البدالت وكيفية دفعها

 الجامعة.مستمر في قسم التعليم النظمها يتحديد بدل الدورات التدريبية التي  . ه
ويض  . و رف تع ة(ص ؤولية مالي م  )مس ة عمله ي طبيع ن تقتض ة لم وظفي الجامع تملم ك، وي د  ذل تحدي

 .قيمة ذلك التعويض وشروط دفعه
  
  

ذلل  ):40المادة ( ي ه واردة ف ىمدير حق تفويض بعض صالحياته ال ات إل ة  ه التعليم ي الجامع اليين ف وظفين الم ن الم أي م
  م هذا التفويض ويكون التفويض خطياً ولفترة محددة.الذين تقتضي طبيعة عمله

  
  

ةأوراق مالية أعلى كل موظف تكون بحيازته   ):41المادة ( ود للجامع ا أ و وثائق ذات قيمة مالية تع ك إن يحفظه ي البن ا ف م
  في الجامعة. ةخاصال ةحديديالخزنة الفي  أوالمعتمد 

  

ي   ):42المادة ( تالس ف وع اخ د وق والعن ة  أم جالتها أالجامع ي س ر ف ا  وأو تزوي اأو دفاتره خص  ،قيوده ة الش تم إحال ي
  المعني للجهات المختصة التخاذ اإلجراءات المناسبة بحقه.

  

  .ايتعارض معه أو احكامهأ يصدر الرئيس اللوائح  التنفيذية الالزمة لتطبيق هذه التعليمات بما ال يخالف   ):43المادة (
  

  هذه التعليمات. أحكامعن تنفيذ  والنمسؤالرئيس والمدير    ):44المادة (
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  تعـليمـات اللوازم العامة
  يف جامعة عامن األهلية 

 
  

 

ة اللوازم العامةتسمى هذه التعليمات "تعليمات   ):1المادة ( ان األهلي رار ، 2010لسنة  "*في جامعة عم ة بموجب ق والمعدل
  من تاريخ إقرارها.بها ويُعمل ، 31/8/2016 ) تاريخ2016 -  18/4/2015مجلس األمناء رقم (

    

اه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات   ):2المادة ( ة  ،حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدن دل القرين م ت ا ل م
  على غير ذلك:

: .جامعة عمان األهلية   الجامعة
:  .جامعةالرئيس    الرئيس

: .عميد أي كلية/عمادة   العميد
:  .دائرة أو مركز أو مكتبدة إدارية أو وحمدير أي    المدير

:  .دائرة المالية في الجامعةالمدير   المدير المالي
: .دائرة اللوازم العامة   الدائرة

:  .مدير دائرة اللوازم العامة   مدير الدائرة
:  .األموال المنقولة الخاصة بالجامعة بمختلف أنواعها   اللوازم

:  .لتخزين اللوازم وإخراجها وصرفهاأي مستودع رئيسي أو فرعي    المستودع
:  .أي شركة أو شخص يتقدم بعرض لالشتراك في عطاءات اللوازم   المناقص

:  .كل من أحيل عليه عطاء أو التزام بتوريد لوازم للجامعة   المتعهد
:  لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.   اللجنة 

ن لجنة العطاءات الفرعية المشكلة بقرار ر ل ع ئيس الجامعة للعطاءات التي تق
  ف دينار أردني.آال) خمسة5,000(

  اللجنة الفرعية :

:  .قيمة أو ثمن اللوازم المطلوبة   السعر
:  .جان العطاءاتلل اللجنة المشّكلة لتقديم االستشارة الفنية  اللجنة الفنية

:  تي تطلبها الجهة المعنية إضافة إلى الشروط العامة.الالشروط    شروط الخاصةال
  

  مهام الدائرة الفصل األول:
 

 :تتولى الدائرة المهام والمسؤوليات اآلتية ):3المادة (
  توفير اللوازم التي تحتاجها الجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها. . أ

ع  . ب ى التوزي يق وصيانة وجرد وإشراف عل ن تنس ك م ه ذل ا يتطلب ي المستودعات وم واد ف تخزين الم
 مخزون السلعي ومدى صالحيته.ومراقبة ال

ر  . ج رة عب وازم مباش د الل ادر توري ال بمص ة،االتص ال المتاح ائل االتص ات  وس ق إعالن ن طري أو ع
 العطاءات.

  
  
  
  
  
  

  31/08/2016) تاريخ 2016- 18/04/2015*قرار مجلس األمناء رقم (

 
  .وتحديثها قوائم بالمتعهدين والمشتركين والمواد عدادإ . د

 

  لإلجراءات اآلتية: اً شراء اللوازم وفق يتم   . 1  ):4( المادة
دير . أ د أو الم ن العمي ب م راءبطل إجراءات الش ام ب ي للقي دة تكف ل م ك قب ى أن، وذل ب  ، عل من طل يتض

ك بصورة خاصة  تزويد اللوازم ق ذل وب شراؤها، وينطب وازم المطل مواصفات فنية دقيقة ومحددة لل
 لخ.دريسية والبحثية والتجهيزات المكتبية.....إالتومعدات ومواد ولوازم المختبرات  تجهيزاتعلى 

ل طلبات تزويد اللوازم إلى أذون شراء لتعرض . ب رئي تُحوَّ ى ال ة  ؛سعل ة المبدئي ى الموافق للحصول عل
 ليتم تأمينها وفق بنود هذه التعليمات.

ً بقرار من رئيس الجامعة يتم شراء اللوازم    .2                  :للصالحيات اآلتية وفقا
 .دينار خمسمائة 500 تقل عناللوازم المطلوبة قيمة إذا كانت افقة الرئيس مو . أ

ت  لجنة العطاءات الفرعيةتنسيب  . ب ة إذا كان د عن قيم ة تزي وازم المطلوب ار دون خمسمائة  500الل دين
 .دينار خمسة آالف  5,000أن تتجاوز

يب  . ج ت تنس ة إذا كان اءات المركزي ة العط ة لجن د قيم ة تزي وازم المطلوب ن الل ة آالف  5,000ع خمس
  .دينار
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  : العطاءات المركزيةالفصل الثاني
 

ن الرئيس لجنة  لُ شكِّ يُ     .1    ):5( المادة ا ع د قيمته ة  5,000العطاءات المركزية للوازم التي تزي ار خمس ىآالف دين النحو  عل
  اآلتي:

  رئيساً. - الرئيس أو من يفوضه    - 
 مدير الدائرة.   - 
 المدير المالي.   - 
 ي بالعطاء.عنِ المَ  المكتب /المركز /الدائرة /الكليةممثل عن    - 
 أو أكثر من العاملين في الجامعة يتم تعيينهم سنوياً بموجب قرار من الرئيس. ناعضو   - 

اً إ   .2 اع قانوني د االجتم ك، ويع ى ذل ا دعت الحاجة إل دعوة من رئيسها كلم ا ب ة اجتماعاته د اللجن ره  ذاتعق حض
ن أعضائها ع ة م ة/رئيسها وأربع ل الكلي ى أن يكون ممث ل، عل ى األق ادة/ ل دائرة/ العم ز/ ال ب  المرك المكت

اوت  رين، وإذا تس ائها الحاض وات أعض ة أص ا بأغلبي ة قراراته ذ اللجن نهم، وتتخ ن بي اء م ة بالعط المعني
  ده الرئيس.الجانب الذي أيَّ  حُ رجَّ األصوات يُ 

يِّ يُ    .3 ينَ ع رئيس أم ر  ن ال ة الس ذي لجن ظ الال ولى حف ة يت ال اللجن ة بأعم ات الخاص جالت والملف ود والس قي
ا  وبالعطاءات والمعامالت المتعلقة بها، ويكون مسؤوالً  دة له ات العائ اذج العطاءات واإلعالن دقيق نم عن ت

 ها وتدقيق مرفقاتها.دِ دَ والتأكد من مُ 
  

ن طرح الع نُ علِ يُ     .1    ):6المادة ( ة ع ل المركزي طاءرئيس اللجن دة ال تق ل م ً 15عن ( قب ا ه،  ) يوم ن الموعد المحدد لفتح م
ً بيِّ مُ  ،على أن ينشر اإلعالن في صحيفة يومية واحدة على األقل ن  نا ب م ام أو الطل المواد المطلوبة بشكل ع

  واإلجراءات المتعلقة بالعطاء.العامة والخاصة المناقصين شراء نسخة من العطاء متضمناً الشروط 
اء     .2 رح أي عط د ط ى عن زي ميراع دأ المنافَ رك ه مب فاته وإجراءات روطه ومواص ق ش ةِ أن تحق ات  س للجه

دة كافي اء م اء، وإعط ي العط ة ف ات المطلوب ام بااللتزام ى القي ادرة عل ة الق ة  ةالمؤهل ات لدراس ك الجه لتل
  وثائق العطاء وتقديم العروض لها.

ل عن قدِّ أن يُ ص ناقمع مراعاة أحكام فقرة (ب) من هذه المادة يترتب على الم    أ.    .3 غ ال يق م كفالة بنكية بمبل
ك النسبة، وال ثالث%) 3( ادل تل دياً يع اً نق دم تأمين ه، أو أن يق دم ب ذي تق ة العرض ال ن قيم ة م ة بالمائ
  بالكفالة أو التأمين. زٍ عزَّ نظر في أي عرض غير مُ يُ 

رة (  ب.    ي الفق ا ف ذلك أ/3للجنة تخفيض نسبة الكفالة أو التأمين المنصوص عليه ا ك ادة، وله ذه الم ن ه ) م
اء المشتركين  ا إعف ه، وله غ مقطوع في ديم مبل اء وتق ي أي عط أمين ف عدم اشتراط تقديم الكفالة أو الت

  من خارج المملكة من تقديم الكفالة.
ة   .4 لُّ يقوم أمين سر اللجن اع لفتحا مِ بتس ة لالجتم دعو اللجن العروض، وي ا بمحضر ه اع ، ويؤشر عليه االجتم

ةالعروض عن عدد قل يال  العروض التي فتحت على أنبيت لتث أت عدم جدوى إعادة  .ثالث ة إذا ارت وللجن
  الطرح، ولمواجهة أمور طارئة، الحق في فتح العطاءات التي تقل عروضها عن ثالثة.

ي   .5 ذه العروض ف ي ه واردة ف ات ال ت المعلوم ة بتثبي ين سر اللجن وم أم ة،يق ذه الغاي دٍّ له وذج ُمع هيل نم  لتس
  دراسة المقارنة.

ال   .6 ي أعم نهم حق االشتراك ف ون ألي م تح العروض دون أن يك يجوز للجنة دعوة المشتركين إلى جلسة ف
  اللجنة أو التدخل فيها بأي صورة من الصور.

  

 ،يترتب على اللجنة التقيد عند اإلحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب األسعار  .1  ):7المادة (
ة  ،مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة ة والفني د المالي وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعه

  للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
  

وازم ،إذا وجدت اللجنة أن األسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة  .2  أو ال تتناسب مع التقديرات الموضوعة لل
  فيترتب عليها اتخاذ أحد اإلجراءات اآلتية: ،المطلوبة

ديرات  ناقصينالتفاوض مباشرة مع الم . أ ى التق رب إل دار  ؛الموضوعةاألق ى المق يض األسعار إل لتخف
  الذي تراه اللجنة مناسباً.

ع  . ب رة م اوض مباش اء والتف اء العط ينإلغ ول ،المناقص رهم للحص ع غي روط  أو م عار والش ى األس عل
 وازم المطلوبة بموجب تلك األسعار والشروط على من تم اعتماده.المناسبة، وتلزيم الل

 .من هذه التعليمات )6عادة طرح العطاء حسب المادة (إ  . ج
  

 

ا أو للجنة االستعانة بأي خبير أو فني أو ذي اختصاص   .1  ):8المادة ( ن خارجه (لجنة فنية) من العاملين في الجامعة أو م
اء  ة أي عط زي لدراس روض المرك ها أو الع من اختصاص دخل ض ا ي ر مم وع آخ ه أو أي موض ة في مقدم

أة  ي أو صاحب االختصاص مكاف ر أو الفن ذلك الخبي ذا النظام، وتصرف ل ة بمقتضى أحكام ه يحددها مالي
ً  تعرض على اللجنة إلقرار ما تراه الرئيس، وبعد اكتمال هذه الدراسة   بشأنها. مناسبا
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ة  .2 ق للجن د  ،يح ةبع ة الطا موافق ل الجه دات ممث دد الوح ي ع د ف واد، أن تزي ذه الم ة له زات لب أو التجهي
ة ،أو التقليل منها ،المطلوبة ة عالي ـار المطروح ا  ،أو إلغائها إذا وجد أن األسعـ واد األخرى م ي الم أو أن ف

  يعوض عنها.
تدعاء   .3 ة اس ق للجن ينيح يض  المناقص ى تخف ة عل ذلك المفاوض ة، ك ور الفني ض األم ن بع اح ع لالستيض

  .وليس من الضروري التقيدّ بأرخص األسعار ،عاراألس
ار يمكن للجنة .  4 اعة و اإلحالة دون التقيد بأقل األسعار آخذة بعين االعتب ا ومصدر البض ز الشركة جودته مرك

  أو المؤسسة.
  

ً   .1  ):9المادة ( ة ا يصـدر قرار اإلحالة على المتعهد موقّعا ـالي طريق دير الم ة، ويحدد الم يس اللجن ات من رئ دفع والتأمين ل
ز  د التجهي ع عق ـة م رار اإلحال ة، ويرسل ق ى اوالكفاالت المصرفية المطلوب هإل رئيس للمصادقة علي م  ،ل ث

  لمدير المالي للتنفيذ.إلى ايرسل 
ه العطاء   .2 ل علي ذي أحي د ال دمها المتعه ي ق ات الت االت والتأمين الي بالكف ي المركزي يحتفظ المدير الم ا ف بم

دمها ذلك كفالة حسن ا م  المناقصونلتنفيذ وكفالة الصيانة، وتعاد الكفاالت والتأمينات األخرى التي ق ذين ل ال
د المسجل ا بالبري ل  تقبل عروضهم على عناوينهم المبينة في هذه العروض. إم يهم شخصياً مقاب لم إل أو تس

  ها.مِ قيعهم على تسلُّ تو
  

د     .1  ):10المادة ( ع المتعه ه العطيوق ل علي ذي أحي ة ال ي اء اتفاقي ة ف وازم المطلوب ررة لل فات المق روط والمواص اً للش وفق
ةفي  صَّ نَ العطاء، على أن يُ  وة العطاء  أنَّ  االتفاقي ي دع واردة ف الشروط والمواصفات واألمور األخرى ال

ات  ذه التعليم ي ه ا ف ام واإلجراءات المنصوص عليه والوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به، واألحك
  .تلك االتفاقيةال يتجزأ من  ءاً جزر تعتب

ى أي   .2 ه إل ازل عن العطاء أو أي جزء من ور دون  طرفال يحق للمتعهد أن يتن أي صورة من الص آخر ب
  .موافقة خطية من اللجنة وفقاً للشروط والضمانات التي تقررها

  

د    .1   ):11المادة ( د، بع م المتعه م يق رور (إذا ل اريخ 15م ن ت وم م ع تبليغ) ي ه، بتوقي اء علي ة العط رار إحال ةه ق ذ  اتفاقي تنفي
ذ  تنِكفاً عن تنفي العطاء، وتقديم الكفاالت والتأمينات المطلوبة منه، بمقتضى أحكام هذه التعليمات، فيعتبر مس
ا  ة إم ذه الحال ي ه ة ف ي العطاء، وللجن د اشتراكه ف ه عن ذي قدم أمين ال ة أو الت العطاء، ويُصادَر مبلغ الكفال

ى إحالة ا دملعطاء عل ذي ق اقص ال ه  المن ذي قدم د العرض ال اقص العرض األفضل بع تنِكف، أو المن المس
  إلغاء العطاء وإعادة طرحه.

  .لجنة العطاءات المركزيةدينار لكل من أعضاء مائة ) 100ة شهرية بواقع (تصرف مكافأ    .2       
  

  العطاءات الفرعيةالفصل الثالث: 
  

ا عن ( لُ شكِّ يُ     .1  ):12المادة ( ل قيمته ي تق ى النحو خمسة ) 5,000الرئيس لجنة العطاءات الفرعية للوازم الت ار عل آالف دين
  اآلتي:

ً ـرئيس  دائرة المدير  -    ا
  أمينا للسر          موظف من قسم العطاءات -
 عضواً  العامة          مساعد مدير دائرة اللوازم -
 عضواً        مندوب عن الجهة الطالبة للوازم  - 
 عضواً             مندوب عن الدائرة المالية -

  تكون مدة عمل هذه اللجنة سنة واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ تشكيلها.    .2 
  لرئيس إلقرارها.إلى اة مدير الدائرة ساطبو توصياتهاترفع اللجنة الفرعية     .3

  

اءات الفرع  .1   ):13المادة ( رح العط ن ط الن ع تم اإلع دد ي د المح ن الموع اً م ر يوم ة عش ن خمس ل ع دة ال تق ل م ة قب ي
ى أن تتضمن أو االتصال المباشر، أو لفتحها، إما باإلعالن في الصحف،  البريد اإللكتروني أو الفاكس عل

واع ك أن ي ذل ا ف وازم أو  ومواصفات وثائق العطاء الشروط والمواصفات واإلجراءات المتعلقة بها، بم الل
ل مالمواد المطلوبة اقص، والمدة التي يجب تقديم العروض خاللها، ومقدار التأمينات التي تترتب على ك  ن
  .ىخرأط وفيها، وأّي شر

ة   .2 د اللجن رة، وتزوي ة مباش ة أو أجنبي ركات محلي ن ش وازم م د الل ادر توري ال بمص دائرة االتص ولى ال تت
  الفرعية بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.

ى  .3 ام  يراع ى القي ادرة عل ة والق ات المؤهل ين الجه ة ب دأ المنافس ق مب ي تحقي اء فرع رح أي عط د ط عن
  .ابااللتزامات المطلوبة فيه، وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسته وتقديم العروض الخاصة به

  

ر  .1  ):14المادة ( ي تب روط الت ود والش ة والعق اءات الفرعي ة بالعط ائق المتعلق ع الوث ون جمي ائق تك ائر الوث أنها وس م بش
ان وز للج ة، ويج ة العربي ا باللغ ة به الت المتعلق امالت والمراس ة والمع ون  الفرعي ى أن تك ق عل أن تواف

  نجليزية.لقة بالعطاءات الفرعية باللغة اإلالمخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتع
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تح الع  .2 ي تجتمع لجنة العطاءات الفرعية بحضور جميع أعضائها لف ا ف ا وتفريغه روض ودراستها وتحليله
ر  توصياتها، وتتخذ نموذج ُمعدٍّ لهذه الغاية أي خبي ا أن تستعين ب ة آراء أعضائها، وله باإلجماع أو بأكثري

  .لعاملين في الجامعة أو من خارجهاأو فني أو ذي اختصاص من ا
  

ة ال يجوز النظر إلى أي عطاء فرعي إذا كانت العروض ال  .1  ):15المادة ( ذه الحال ي ه ة عروض، وف ن ثالث مقدمة أقل م
ن عن العطاء ّضِ تعاد العروض إلى أصحابها دون فَ  ى ظروف العروض، ويعل ها على أن توقع اللجنة عل

رار  ي العطاء الفرعي واتخاذ الق ة النظر ف ى، ويجوز للجن نفس اإلجراءات األول رة أخرى، ب الفرعي م
  مة إليها بعد اإلعالن الثاني.المناسب بشأنه مهما كان عدد العروض المقد

ي،  انلجاليترتب على   .2 وة العطاء الفرع الفرعية التقيد عند اإلحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دع
درة  دة المحددة، ومدى ق ذ ضمن الم ة التنفي ة، وإمكاني وأنسب األسعار، مع مراعاة درجة الجودة المطلوب

ة  ة والفني ى االمتعهد المالي ام بالعل ب الشروط والمواصفات، وإذا تساوت األسعار لقي وب حس ل المطل عم
ى أحد  ة عل والشروط والمواصفات ومواعيد التسليم ولم تجد اللجنة الفرعية سبباً للتفضيل، فتجرى اإلحال

  وحينها يؤخذ بالسعر األفضل. ،المتقدمين بالعروض المتساوية بعد مفاوضتهم وطلب تنزيل األسعار
ان   .3 دت اللج ة إذا وج ديرات الفرعي ع التق ب م ة وال تتناس ي مرتفع اء فرع ي أي عط ة ف عار المقدم أن األس

  الموضوعة فيترتب عليها اتخاذ أحد اإلجراءات اآلتية:
ى   أ. عار إل يض األس وعة لتخف ديرات الموض ى التق رب إل تركين األق ع المش رة م اوض مباش التف

 ً   .المقدار الذي تراه لجنة العطاءات الفرعية مناسبا
ى   ب. ول عل رهم للحص ع غي ه أو م تركوا في ذين اش ع ال رة م اوض مباش ي والتف اء الفرع اء العط إلغ

  األسعار والشروط المناسبة، وتلزيم العطاء أو بعض بنوده بموجب تلك األسعار والشروط.
  ).13إعادة طرح العطاء الفرعي مرة أخرى حسب المادة (  ج.

  

رار اإل  .1   ):16المادة ( ى ق ه العطاء الفرعي بعد المصادقة عل ل علي ذي أحي د ال غ المتعه ذلك يبل ة ب ة المخول ن الجه ة م حال
رة، أو بو ديق مباش اريخ التص ن ت بوع م اها أس دة أقص الل م ة خ رار اإلحال اق د س اكس أو البري طة الف

  ويؤخذ توقيعه أو توقيع وكيله القانوني المفوض إليه التبليغ. ،اإللكتروني
الي ب      .2 دير الم تفظ الم دَّ يح ي ق ات الت االت والتأمين اد الكف ي، وتع اء الفرع ه العط ل علي ذي أحي د ال مها المتعه

ذه  ي ه ة ف اوينهم المبين ى عن الكفاالت والتأمينات األخرى التي قدمها األشخاص الذين لم تقبل عروضهم عل
  أو تسلم إليهم شخصياً مقابل تواقيعهم على تسلمها. ،العروض بالبريد المسجل

ة، وتصبح  تحفظ      .3 ة الفرعي ين سر اللجن دى أم ه العطاء ل العينات التي قدمت من قبل المتعهد الذي أحيل علي
رار  اريخ اإلعالن عن ق هذه العينات ملكاً للجامعة إذا لم يتم استردادها من مقدميها خالل ثالثة أشهر من ت

  لمعمول بها.اإلحالة، ويتم إدخالها في قيود وسجالت الجامعة وفقاً لألصول الرسمية ا
  

يّ يُ   ):17المادة ( ينَ  نُ ع ال، أم ى الح ب مقتض دائرة حس دير ال ن م يب م رئيس بتنس ود  ال ظ القي ولى حف ة، ليت ة الفرعي ر اللجن س
رِّ  أمينُ  والسجالت والملفات الخاصة بأعمال هذه اللجان والمعامالت المتعلقة بها، ويكونُ  دقيق  مسؤوالً  الس عن ت

ة واإل اءات الفرعي اذج العط انم دة له ات العائ ن ُم ،عالن د م ات دِ دَ والتأك ك اإلعالن ر تل ا ونش دقيق مرفقاته ها وت
لّمها  وازم وتس ابع شراء الل ة ويت رارات اإلحال دين ق غ المتعه ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتحها، ويقوم بتبلي

  من لجان التسليم.
  

  م اللوازمسلُّ تَ  الفصل الرابع:
  

ة يشكل ا     .1  ):18المادة ( ون اللجن ة، وتك اءات مركزي ذها بعط دها أو تنفي تم توري ي ي وازم الت لم الل ر لتس ة أو أكث رئيس لجن ل
  الفنية ضمن هذه اللجان صاحبة الصالحية في مطابقة المواصفات الفنية.

ة  .2 ة الفرعي تم شراؤها بموجب إحاالت اللجن ة /يتم تسلم اللوازم التي ي ل  المركزي ن قب ورة مباشرة م أو بص
ة كلها  لجن ن يش يب م ى تنس اًء عل ة بن يس الجامع ن رئ دائرة م دير ال ين م ن ب اء م دائرة وأعض وظفي ال م

  الجهات المعنية باللوازم من الكليات والدوائر واألقسام المختصة حسب مقتضى الحال.
ي ضبط االستالم وي انعند مخالفة رأي أي عضو من لج     .3 اً ف ك خطي ذكر ذل عزز االستالم ألعضاء اللجنة، ي

رض  ا، ويع ردة ومبرراته يته المنف باب توص ة وأس باب المخالف اً أس ل مبين ر منفص ه بتقري و رأي ذا العض ه
  ضبط االستالم والتقرير على رئيس الجامعة ويكون قرار الرئيس قطعياً بالرفض أو القبول.

  

ةعلى اللجنة المشّكل  .1  ):19المادة ( ـم مح ة لتسلم أي لوازم تتعلق بالجامع ن سبعة أن تنظ د ع دة ال تزي ذلك خالل م ضراً ب
ت مُ  وازم إذا كان ن الل لم أي م ض تس ا رف وازم، وعليه ك الل لم تل اريخ تس ن ت ام م اً خالِ أي اً أو جزئي ة كلي ف

يلهم التعويض عن أي  ة، وتحم للمواصفات والشروط المقررة، وذلك تحت طائلة المسؤولية ألعضاء اللجن
  مخالفة أحكام هذه الفقرة. اءرَّ خسارة أو ضرر تتحمله الجامعة جَ 

غ   .2 ة االستالم تبلي ى لجن ب عل ررة، فيترت فات والشروط المق ا للمواص وازم لمخالفته لم أي ل إذا تم رفض تس
ه حق  ذلك، ول د ب إبالغ المتعه دوره ب وم ب ذي يق دائرة، ال دير ال ة بالعطاء أو م ة المعني رئيس اللجن قرارها ل
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د  االعتراض على القرار خالل سبعة أيام من رار التوري د أصدرت ق تبليغه بالقرار لدى الجهة التي كانت ق
  االعتراض نهائياً.خصوص أو الشراء أو التلزيم ويكون قرار تلك الجهة ب

دريب، بإعداد      .3 غيل وت ب وتش ص وتركي ى فح اج إل ي تحت ة الت دات الخاص زة والمع ة استالم األجه وم لجن تق
  يات االستالم النهائي.تقرير استالم مبدئي إلى حين إنهاء عمل

ى   .4 ع إل ائي يرف رار استالم نه ائي ق ب والتشغيل النه ة الفحص والتركي ام عملي د إتم تنظم لجنة االستالم، بع
 إلى المدير المالي للتنفيذ وفقاً لقرارات اإلحالة. مَّ ومن ثَ  ،مدير الدائرة

  
  

  إدخال اللوازم وإخراجها واإلشراف عليها الفصل الخامس:
  

ون مُ   ):20المادة ( ى أن تك رة عل لمها مباش د تس تودعات بع ود المس ي قي واد ف وازم والم ال الل ري إدخ راء زَّ عيج أمر الش زة ب
ً وقَّ والفاتورة ومستند اإلدخال المخزني مُ    من أمين المستودع. عا

  

بٍ   ):21المادة ( تودع بطل ن المس ا م وازم وإخراجه رف الل تم ص د موا عٍ وقَّمُ  ي دير بع د أو الم ن العمي ى م دائرة عل دير ال ة م فق
  ثابتة. سواء كانت قابلة لالستهالك أو أصوالً  لوازمالصرف، ويوقع باالستالم من بعهدته تلك ال

  

ة  ):22المادة ( ن الجامع ه م اء خدمت ا سند إدخال  ،تسترد لوازم المكاتب الثابتة غير المستهلكة من الموظف عند انته ل به ويعم
  مخزني.

  

دير   ):23المادة ( ولى م ة يت ي الجامع تودعات ف م المس يس قس ع رئ يق م دائرة بالتنس ز وال نيف ترمي وازم تص ي الل ا ف وتخزينه
بة المناسبة  ة الحوس الل أنظم وازم والمستودعات من خ ي إدارة وتنظيم الل المستودعات وفق األساليب الحديثة ف

  لبيان حركة المواد وأرصدتها.
  

ة تشكيل  يتم  ):24المادة ( رٍد لجن نَج ن ن موظف م :م دائرة، وموظف م ةال دائرة المالي ين المستودعو ،ال الجرد،  أم ي ب المعن
رئيس و ن ال رار م ة، بق ة إداري و هيئ دائرةتنوعض دير ال ن م يب م ي  س وازم ف نوي لل رد الس راء الج إلج

ع األرصدة ة م د بالمقارن اقص والزائ ان الن ع بي  المستودعات، وتقوم لجنة الجرد بتنظيم قوائم بالمواد المجرودة م
  .المناسب الواقعية، وفي حال عدم المطابقة يرفع تقرير إلى الرئيس التخاذ القرار

  

وائم جرد من موقعه، قل أي أمين مستودع إذا نُ أ.       ):25المادة ( د بموجب ق ين المستودع الجدي ى أم ه إل وازم في ليم الل فيتم تس
ن ا م د توقيعه ود رسمية بع اً، ويُ  مطابقة لقيود المستودع، وتعد هذه القي رفين مع رئيس المباشر الط صادق ال

  على توقيعها. ومدير الدائرة
رة ( رَ ذَّ إذا تع  .ب ي الفق ا ف وص عليه ليم المنص إجراءات التس ام ب ات أالقي رد محتوي تم ج ادة في ذه الم ن ه ) م

لِّ وتُ  ،نها الرئيس لهذه الغايةعيِّ المستودع من قبل لجنة يُ  ةُ  مُ س تو اللجن ين المس ى أم اً المستودع إل د وفق دع الجدي
  للقوائم التي نظمتها.

نظم  إذا ظهرت أي زيادة أو نقصان في أّيِ   .ج ادة فت ذه الم ي ه ا ف من عمليات التسليم أو الجرد المنصوص عليه
ى  ع إل ة، وترف ك العملي قوائم مستقلة لكل من الزيادة أو النقصان توقع من جميع األشخاص الذين اشتركوا بتل

  .لمناسب بشأنهاا الرئيس التخاذ القرار
  
  

وازم أن   ):26المادة ( يهم ل د إل تودعات أو تعه اء المس ال أمن م أعم اط به ذين تن وظفين ال تودعات والم اء المس ع أمن ى جمي عل
دِّ قة من كاتب العدل بالقيمة التي يُ صدَّ موا كفاالت مالية مُ قدِّ يُ  ى أن تتحمَّح رئيس عل وم دها ال ع الرس ة جمي ل الجامع

  تلك الكفاالت. إعداد المترتبة على
  
  
  

  

  الفصل السادس: بيع/ إهداء/ إتالف اللوازم
  

ثالً   ):27المادة ( ويتها مم ي عض م ف ى أن تض ة عل يشكل الرئيس لجنة إتالٍف مكونة من ثالثة أعضاء من العاملين في الجامع
                   عن الجهة المعنية لبيان المواد المطلوب إتالفها أو بيعها بعد موافقة رئيس الجامعة.

يب  ):28المادة ( ة  بتنس الف ولجن رئيساإلت ة ال اج إل ،بموافق ي ال تحت وازم الت اع الل الحيتهاتب دم ص ت ع ة أو ثب ا الجامع  يه
  .بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة

  

ودة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم  ،يتم إتالف اللوازم غير الصالحة  ):29المادة ( رئيس وتوصية المفق ن ال رار م بق
  كشفاً بالمواد التي تم إتالفها مع بيان أسباب اإلتالف. من لجنة اإلتالف متضمنة
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ات،   ):30المادة ( ذه التعليم ام ه تنظم مستندات إخراج اللوازم التي تم التصرف بها بالبيع أو اإلهداء أو اإلتالف بمقتضى أحك
م  ي ت ة الت ى الطريق ا إل ار فيه راءات ويش ب اإلج ود حس ن القي ك م د ذل طب بع اللوازم، وتش رف ب ا التص به

  واألصول المعمول بها.
  

  الفصل السابع: أحكام عامة
  

  في هذه التعليمات. د فيه نصٌّ رِ لم يَ  أمرٍ  الرئيس في أّيِ  تُّ بُ يَ   ):31المادة (
  

  الرئيس ومدير الدائرة مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.  ):32المادة (
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  تعـليمـات التدقيق الداخيل 
  يف جامعة عامن األهلية

  
ةتسمى هذه التعليمات "     ):1( المادة ان األهلي ة عم ي جامع داخلي ف دقيق ال ن ، 2013لسنة  "*تعليمات الت اراً م ا اعتب ويعمل به

  تاريخ إقرارها.
 

دل اآلتية حيثما وردت في هذه التع والعباراتيكون للكلمات     ):2المادة ( م ت ةليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما ل ى  القرين عل
  غير ذلك:

  

 جامعة عمان األهلية.:  الجامعـــة
  رئيس الجامعة.  :  الرئيس

  أي كلية أو عمادة في الجامعة. : الكليات/ العمادات
  عميد الكلية أو العمادة في الجامعة. :  العميد

الدوائر والمراكز 
  والمكاتب

  مراكز أو مكتب في الجامعة. أي دائرة أو :

  دائرة التدقيق الداخلي. :  الدائرة
  مدير دائرة التدقيق الداخلي.:  المدير 

  
 ينشأ في الجامعة دائرة تسمى "دائرة التدقيق الداخلي" وترتبط مباشرة بالرئيس.  ):3المادة (

  

  تمارس الدائرة المهام التالية:  ):4المادة (
معة قد تم إنجازها وفق الخطط والسياسات المرسومة، وضمن القوانين واألنظمة التأكد من أن أهداف الجا . 1

 والتشريعات النافذة.
 تزويد الرئيس بالمعلومات والبيانات والتوصيات لغايات التقييم والمساءلة. . 2
 المحافظة على أصول الجامعة ومرافقها. . 3
حي . 4 ة ص تم بطريق ة ت ة واإلداري ات المالي ع العملي ن أن جمي ق م ات التحق ة والتعليم وانين واألنظم اً للق حة وفق

 المعمول بها.
 التحقق من صحة وأصولية الوثائق والمستندات والسجالت والملفات في كافة الوحدات اإلدارية في الجامعة. . 5
ات  . 6 ع الجه اون م م إدارة الجودة، بالتع ايير نظ ودة ومع ايير ضمان الج ى مع القيام بعمليات التدقيق النوعي عل

 المعنية.
 مشاركة في عمليات الجرد في الجامعة، والتوصية باتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة.ال . 7
 متابعة تنفيذ العطاءات الفرعية والمركزية، وتقيدها بكافة العقود واالتفاقيات بالتنسيق مع المعنيين. . 8
 اصها.أية مهام أخرى تكلف بها من قبل الرئيس، وتقع في نطاق وطبيعة عملها واختص . 9

 
  
  
  

  

  05/12/2013) تاريخ 2014- 01/02/2013*قرار مجلس األمناء رقم (

 
  

ادة ( ل    ):5الم ير العم ن س من حس ا يض دائرة بم ؤون ال ن إدارة ش ؤوالً ع ون مس رئيس، ويك ن ال رار م دير بق ين الم                يع
  تية:ام اآلفي الجامعة، وتناط به المه المعمول بها والتعليماتفيها وفقاً لألنظمة 

 إدارة شؤون الدائرة بأقسامها المختلفة. . 1
 إعداد خطة عمل الدائرة بالمشاركة مع رؤساء األقسام وموظفي الدائرة. . 2
 إعداد خطط التدقيق اإلداري والمالي للجامعة. . 3
مؤسسات  التنسيق مع دائرة التطوير والجودة لتنفيذ التدقيق اإلداري على معايير ضمان الجودة في . 4

  عالي، ونظم إدارة الجودة.التعليم ال
 اإلشراف على إعداد وتنظيم عمليات التدقيق على الدائرة المالية.  . 5
   التنسيق مع دائرة اللوازم العامة للمشاركة في عمليات الجرد السنوي، ومتابعة تنفيذ كافة العقود . 6

 واالتفاقيات بالتنسيق مع المعنيين.
 دوري ورفعها للرئيس.إعداد تقارير التدقيق اإلداري والمالي بشكل  . 7
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   متابعة تنفيذ الكليات والدوائر والعمادات والمراكز للقرارات الصادرة عن تقارير التدقيق اإلداري . 8
 والمالي.

 المشاركة في المجالس واللجان المختلفة بتكليف من الرئيس.  . 9
  أية مهام أخرى يكلف بها، وتقع في نطاق اختصاصه. . 10

  

دائرةتحدد موازنة ال     ):6المادة ( ال ال ا يضمن تسيير أعم ة، وبم ام  دائرة بشكل سنوي من خالل الموازنة السنوية للجامع والقي
  بشكل مالئم، وبالتنسيق والتعاون مع المدير.بمهامها 

  

  امعة.تخضع جميع المعامالت اإلدارية والمالية المتعلقة بالدائرة لألنظمة والتعليمات السارية المعمول بها في الج     ):7المادة (
  

ام  للمدير     ):8المادة ( ذ مه ا يخدم تنفي ك، بم ابه ذل ة أو ماش دائرة، أو من يفوضه المشاركة في مجالس/ وحدات/ لجان فرعي ال
  الجامعة ألهدافها وتطلعاتها.وتحقيق 
  

  والمدير مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات. الرئيس     ):9المادة (
  

  االت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.في الح الرئيسيبت     ):10المادة (
  

  
  
  
  
  
  
  

  تعليامت مجلس الطلبة
  
  
  

  الفصل األول: التعريفات
  

اريخ ، 2011لسنة  "*بة جامعة عمان األهليةمجلس طل تسمى هذه التعليمات "بتعليمات  ):1المادة ( ن ت اراً م ويعمل بها اعتب
  إقرارها.

  
ة  حيثما وردت في هذه التعليمات تاليةال والعبارات يكون للكلمات  ):2المادة ( دل القرين م ت ا ل اه م ا أدن المعاني المخصصة له

  على خالف ذلك:
  

  .جامعة عمان األهلية :  الجامعة
 .رئيس جامعة عمان األهلية:  الرئيس
  .عمادة شؤون الطلبة :  العمادة
 .عميد شؤون الطلبة:  العميد

 .طلبةالمجلس:  المجلس
  .يس مجلس الطلبة المنتخب من الهيئة العامةرئ:  رئيس المجلس

  . جميع الطلبة المنتظمين المسجلين بالجامعة لنيل درجة علمية: الهيئة العامة
  .الهيئة المنتخبة من المجلس إلدارة شؤونه:  الهيئة اإلدارية

  .كل قسم أكاديمي يمنح درجة علمية :  الدائرة االنتخابية

  .ن األصوات% م50ما زاد عن :  األغلبية
  .العدد األعلى من األصوات بغض النظر عن عددها: النسبية األغلبية

  

 األهداف: الفصل الثاني
  

  :آلتيةيهدف المجلس إلى تحقيق الغايات ا  ):3المادة (
 تعميق االنتماء للجامعة والوطن واألمة. . أ

 تعزيز روح الديمقراطية واحترام تعدد اآلراء لدى الطلبة. . ب
  شخصية الطالب المسؤولة المستقلة. اإلسهام في صقل . ج



  

181 
 

أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  العمل على رفع الوعي لدى الطلبة لمفهوم العمل الجماعي والتطوعي. . د
  تبني قضايا الطلبة بدقة وأمانة ومتابعتها. . ه
  الالمنهجية .دعم النشاطات الطالبية  . و
  .اإلسهام في حل مشكالت الطلبة وبحثها مع الجهات المختصة داخل الجامعة . ز
  .والتقيد بأنظمتها وتعليماتهاالجامعة المحافظة على سمعة  . ح

  
  
  

  

  16/03/2011) تاريخ 10/2011*قرار مجلس األمناء رقم (
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  : شروط الترشيح لعضوية المجلسالفصل الثالث
  

  يشترط في المرشح لعضوية المجلس ورئيسه ما يأتي:  ):4( المادة
  أن يكون طالباً منتظماً في الجامعة. . أ

  بة تأديبية (إنذار أول فأكثر).أن ال يكون قد وقعت بحقه عقو . ب
  ) ساعة معتمدة بنجاح على األقل وأن ال يقل معدله التراكمي عن جيد.33أن يكون قد أتم دراسة ( . ج
  ) ساعة دراسية معتمدة كحد أدنى.33أن يبقى على تخرجه ( . د
 أن يكون طالب الدراسات العليا قد مضى على تسجيله فصل دراسي واحد على األقل. . ه

  

  يشكل المجلس من مجموعة الطلبة المنتخبين في كل دائرة انتخابية.  ):5( المادة
  

  التصويت في االنتخابات حق لكل عضو في الهيئة العامة..     أ  ):6( المادة
رار ب.     ات بق ن كل عام جامعي ويحدد موعد االنتخاب اني م ي الث تتم انتخابات المجلس خالل الفصل الدراس

  العميد. من الرئيس بناء على تنسيب من 
  تُجرى االنتخابات لعضوية المجلس في يوم دراسي واحد فقط.ج.    
  ينتخب المجلس لمدة سنة واحدة.د.     

  

  الفصل الرابع: االنتخابات وتعليماتها
  

  تناط عملية االنتخابات للجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لالنتخابات) يشكلها الرئيس وتتكون من:  ):7( المادة
  رئيساً).العميد (  .1
 ثالثة من أعضاء الهيئة التدريسية يختارهم الرئيس.  .2
  اثنان من العمادة ينسبهما العميد.  .3
ة   .4 يس اللجن ى رئ ة إل ة اإلداري ى وتنسبهم الهيئ ات األول ثالثة ممثلين عن الطلبة ينسبهم العميد في االنتخاب

  .ورةفي االنتخابات الالحقة على أن ال يكونوا من المرشحين لتلك الد
  

  مهام اللجنة العليا لالنتخابات:  ):8( المادة
  استالم طلبات الترشيح لعضوية المجلس ورئاسته خالل المواعيد المحددة لهذه الغاية. . أ

ادة  . ب ن العم ل م ن ممث ة م ة الفرعي ون اللجن ة وتتك رة انتخابي ل دائ ي ك ات ف ة لالنتخاب ان فرعي كيل لج تش
ن  تص م د المخ به العمي دريس ينس ة ت و هيئ ة وعض و هيئ ون عض ة ويك ن الطلب د م ها وواح دائرة نفس ال

 التدريس رئيساً لهذه اللجنة.
  تحديد مراكز االقتراع والفرز لكل دائرة انتخابية وتجهيز مستلزمات العملية االنتخابية. . ج
  البت في األمور الطارئة التي لم يرد فيها نص والمتعلقة بالعملية االنتخابية. . د
  لبية، وعند تساوي األصوات ترجح الجهة التي ّصوت معها رئيس اللجنة.تتخذ اللجنة قراراتها باألغ . ه
  تمديد مدة االنتخابات في الدوائر التي لم يكتمل فيها النصاب. . و



  

183 
 

أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  

  مهام اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة االنتخابات العليا:  ):9( المادة
  .بيةاعتماد أسماء مندوبي المرشحين األصليين واالحتياط لكل دائرة انتخا . أ

  ختم أوراق االقتراع والتوقيع عليها من رئيس اللجنة. . ب
ر  . ج ك يحال األم ذر ذل البت في اإلشكاالت التي تعرقل سير عملية االقتراع والفرز في ذلك المركز وإذا تع

 إلى اللجنة العليا لالنتخابات.
  

ا لال       أ.     ):10( المادة ة العلي يس اللجن رار من رئ دة يتم فتح باب الترشيح بق ات ولم ةنتخاب ات الترشيح  ثالث دم طلب ام وتق أي
  ) في األماكن والمواعيد المحددة.4( ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الواردة في المادة

رة .    ب اء فت اريخ انته ن ت ية م ام دراس ة أي الل ثالث حين خ ماء المرش ات أس ا لالنتخاب ة العلي يس اللجن ن رئ يعل
  العضوية والرئاسة. الترشيح ممن انطبقت عليهم شروط

  دراسية. تبدأ الدعاية االنتخابية فور إعالن أسماء المرشحين على أن ال تتجاوز ثالثة أيام .    ج
  

وم   ):11( المادة ات بي ل موعد االنتخاب ات قب ا لالنتخاب ة العلي ي للجن اب انسحاب خط ديم كت د االنسحاب تق ذي يري للمرشح ال
  واحد على األقل.

  

رئيس إذا  ):12( المادة درها ال طرارية يق روف اض ة ظ دد نتيج ا المح ي وقته ات ف راء االنتخاب ذر إج س، تع ائم للمجل  الق
ن شهر واحدولك الظرتاالستمرار في أداء مهامه حتى زوال  دة ع د الم ى أن ال تزي تمرار ف عل ي حال اس . وف

  تلك الظروف عن المدة المقررة يحل المجلس تلقائيا.
  

ل قسم يعتب  .أ     ):13( المادة اديمي ر ك ة واحدةأك رة انتخابي ي حال  ،دائ رة وف ة دائ د الكلي ة تع ي الكلي ام ف عدم وجود أقس
  انتخابية واحدة.

  عن ورقة انتخاب أعضاء المجلس. منفصلةينتخب رئيس المجلس من الهيئة العامة بورقة انتخاب   .ب
ة بحي  .ج رة انتخابي ل دائ ي ك ة ف داً يُنتخب أعضاء المجلس من الهيئة العام داً واح ل مقع ث تكون نسبة التمثي

ى  ب إل ق قاعدة التقري ا 50لكل مائتي طالب (وف ة. أم رة انتخابي وين لكل دائ ن عض د ع ى أن ال يزي ) عل
ا  د واحد مهم ا مقع ب فيحدد له الدوائر االنتخابية الصغيرة التي يقل عدد الهيئة العامة فيها عن مائتي طال

  بلغ عدد الناخبين.
ن يحدد رئيس الل  .د رة ويعل جنة العليا لالنتخابات أعداد الطلبة المسجلين الذين يحق لهم االنتخاب في كل دائ

  عدد ممثليهم بموجب القوائم الرسمية التي ترد من دائرة القبول والتسجيل.
وع  ،تُجرى االنتخابات باالقتراع السري المباشر  .هـ ن مجم ة م ا األغلبي ا أن يشارك فيه ويشترط العتماده

ة  دد الطلب رة تم ي أي دائ اب ف ال النص دم اكتم ال ع ي ح دائرة وف ك ال ي تل اب ف م االنتخ ق له ذين يح ال
  وتعد عملية االنتخاب بعد ذلك قانونية مهما بلغ عدد المقترعين.، االنتخابات لمدة ساعتين

  

رة واحدة  ):14المادة ( ط ولم ة فق ه االنتخابي ي دائرت ل ف، للناخب اإلدالء بصوته ف ه انتخاب وال يجوز التوكي ي االنتخاب ول
س  ،مرشح واحد فقط من مرشحي دائرته االنتخابية لعضوية المجلس اً للمجل باإلضافة إلى حقه في انتخاب رئيس

  من بين المرشحين لهذا المنصب على مستوى الجامعة.
  

  و غير موقعة من رئيسها.تعد أوراق االقتراع باطلة إذا كانت غير مختومة بختم اللجنة الفرعية أ .    أ   ):15المادة (
د عن أفي عدد أوراق االقتراع داخل  صانو نقأإذا حصل زيادة   .ب بة تزي راع بنس ز االقت ن 5حد مراك % م

رعين دد المقت راع ، ع د االقت ىً يع اريخ  ُملغ ن ت بوع م الل أس ه خ اد انتخابات ذكور وتع ز الم ي المرك ف
ين ، إالاالنتخاب األول وات ب ي عدد األص رق ف ن  إذا كان الف ر م ه اكب ذي يلي ر وال ائز األخي ح الف المرش

  ففي هذه الحالة تعد االنتخابات قانونية وال تعاد.، نسبة الزيادة أو النقصان
ار المرشح   .ج في حال تساوي األصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين تجرى قرعة أمام الحضور الختي

  الفائز. 
  

ىي تقديم طعن خطي بنتائج االنتخابات لكل مرشح الحق ف     . أ    ):16( المادة ا إل ة العلي دة ال  اللجن ان األسباب خالل م ع بي م
ات ائج االنتخاب ور نت اريخ ظه ن ت ن ، تتجاوز أسبوعاً م دم الطع ى أن يسدد مق اراً عل كرسوم  خمسين دين

  غير مستردة تحول إلى ميزانية المجلس.
ة  .ب ون المقدم ة الطع ا بدراس ة العلي وم اللجن ده ،تق وصوبع ذا الخص ا به در قراره ون  و ا تص ا يك قراراه

  قطعياً.
  

  اجتماعات المجلس وصالحياته: الفصل الخامس
  

ة      .أ    ):17المادة ( ين الصندوق وأعضاء الهيئ ين السر وأم ه وأم اب نائب يعقد المجلس اجتماعه األول برئاسة رئيسه النتخ
س ويشترط اإلدارية للمجلس باالقتراع السري المباشر، وتكون ق راراته باألغلبية النسبية العضاء المجل
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ائج  الن نت اريخ إع ن ت بوعين م الل أس ك خ اء، وذل ي األعض ة ثلث ور أغلبي اع األول حض ي االجتم ف
  االنتخابات على أن يحدد بعد ذلك أوقات اجتماعاته ومواعيدها.

  تكون اجتماعات المجلس علنية.  .ب
ة   .ج س بموافق رية للمجل ات س د جلس وز عق ة يج ك طبيع ت ذل د إذ اقتض ة العمي اء وبموافق ة األعض أغلبي

  الموضوعات المطروحة.
  يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضره أغلبية أعضائه.  .د

  تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.  .هـ
  

  :صالحيات المجلس  ):18المادة (
  .إعداد خطة عمله ومناقشتها وإقرارها . 1
 رين اإلداري والمالي وإقرارهما.التقري إعداد . 2
  إلى الرئيس.بدوره ورفعها إلى العميد الذي يرفعها موازنة له  إعداد . 3
د  . 4 ى العمي ا إل م رفعه ا ث بة له ول المناس راح الحل ة واقت ة اإلداري ن الهيئ رد م ي ت ة الت مناقشة قضايا الطلب

 والذي بدوره يرفعها إلى الرئيس.
 

  وأمين السر وأمين الصندوق المجلس ئيسرئيس المجلس ونائب ر: الفصل السادس
  

  :رئيس المجلس صالحيات      .أ  ):19( المادة
  لى عقد اجتماعات المجلس والهيئة اإلدارية.إالدعوة  . 1
  ئاسة اجتماعات المجلس والهيئة اإلدارية.ر . 2
  حالة قرارات المجلس وتوصياته إلى الهيئة اإلدارية التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.إ . 3
  لمجلس لدى الجامعة.مثيل ات . 4

  .حالة غيابهفي لرئيس ا يتولى نائب رئيس المجلس صالحيات  .ب
  :اآلتية الصالحياتأمين سر المجلس  يتولى  .ج

  داد جداول األعمال بالموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس.إع . 1
  ضر الجلسات.اعداد محإ . 2
  ستالم مراسالت المجلس وحفظ مستنداته وأوراقه وأختامه.ا . 3
  بمحاضر جلسات المجلس. العميدد زويت . 4
  أخرى يكلفه بها رئيس المجلس. مهاملقيام بأي ا . 5

  :الصندوقأمين  مهام  .د
  .وموافقة العميدنفيذ صرف النفقات وفقاً لقرارات الهيئة اإلدارية ت . 1
  جميع المقبوضات بموجب إيصاالت وإيداعها في حساب المجلس. استالم . 2
  ئة اإلدارية لرفعها إلى العميد.للمجلس والهيالتقارير المالية  تقديم . 3
  لرفعها إلى العميد. قديم كشف شهري إلى رئيس المجلس بالمقبوضات والمدفوعاتت . 4
  سك الدفاتر والسجالت المالية.م . 5

  

  لجان المجلس واختصاصاتها: الفصل السابع
  

س،.     أ    ):20المادة ( ل  تدير شؤون المجلس هيئة إدارية برئاسة رئيس المجل يسوعضوية ك ب رئ ن: نائ ين  ،المجلس م وأم
  .ورؤساء اللجان الدائمة، السر، وأمين الصندوق

ى اللجان الدائمة من ثالثة أعضاء  المجلسيشكل   .ب ةكحد أعل رراً ، لكل لجن اً ومق نهم رئيس ن بي ون م ينتخب
  وبعد تشكيلها تسمى باسم الكليات (لجان كليات).

  الكليات: لجان مهام  .ج
  على مستوى الكلية.المتعلق بالنشاطات الالمنهجية إعداد التقرير السنوي  . 1
  .النشاطات التي يقرها المجلس على مستوى الكليةتنفيذ متابعة   . 2
ة   . 3 ول المقترح ذه الحل ع ه ا، ورف ول له راح الحل ة واقت ي الكلي ة ف ايا الطلب ة قض ة إدراس ى الهيئ ل

  اإلدارية.
  ى الهيئة اإلدارية.لإالنشاطات الطالبية على مستوى الكلية ورفعها  طإعداد خط . 4
  تنفيذ قرارات الهيئة اإلدارية المتعلقة بشؤون طلبة الكلية.  . 5

 
 

  .حسب مقتضيات الحاجةتساعده في أعماله للمجلس تشكيل لجان مؤقتة  يحق.    أ       ):21المادة (
  تنتخب هذه اللجان رؤساء ومقررين لها في أول اجتماع تعقده بعد تشكيلها.    .ب
نظم    .ج ال ت ا  أعم دد مهامه ة وتح ة والمؤقت ان الدائم اتهااللج درها  واختصاص ة يص س خاص ب أس بموج

  المجلس.
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  تستعين بمن تراه مناسباً من أعضاء الهيئة العامة. أنلجميع لجان المجلس  يحق   . د
  

  الهيئة اإلدارية: مهام  ):22المادة (
 تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة توصياته. . 1
 ة المجلس.إعداد مشروع موازن . 2
 اإلشراف على اللجان ومراقبة أدائها. . 3
 مج الطلبة ونشاطاتهم.اوضع مشروع خطة عمل لبر . 4
 دراسة القضايا الطالبية واقتراح الحلول المناسبة لها. . 5
  التقريرين اإلداري والمالي ورفعهما إلى المجلس. إعداد . 6

  

  .أسبوع واحد عنال تزيد مدة خالل تجتمع الهيئة اإلدارية بعد تشكيلها        .أ   ):23المادة (
  تجتمع الهيئة اإلدارية كل أسبوعين مرة واحدة على األقل إال إذا دعت الحاجة إلى خالف ذلك.   .ب 

 

  العميد، وتكون هذه القرارات نافذة بعد مصادقة العميد عليها. تبلغ الهيئة اإلدارية قرارات المجلس الى  ):24المادة (
  

  سقوط العضوية: الفصل الثامن
  

  :اآلتيةتسقط عضوية رئيس المجلس أو أي عضو في األحوال .     أ  ):25( المادة
 إدانته بارتكاب جناية أو جنحة. . 1
 فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الرابعة باستثناء المعدل التراكمي. . 2
اءة إل . 3 س أو اإلس داف المجل حة أله ة واض ور أو مخالف ل محظ اب عم ى ارتك ه عل معة إقدام ى س

 المجلس أو الجامعة.
 االنتقال أثناء فترة العضوية من دائرة انتخابية إلى أخرى. . 4
 التغيب عن حضور جلسات المجلس أربع مرات متتالية أو سبع مرات متفرقة دون عذر مقبول. . 5
 االستقالة الخطية. . 6
 الوفاة. . 7

واردة ف  .ب ي الحاالت ال د (تسقط العضوية بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء المجلس ف ادة، 3ي البن ذه الم ن ه ) م
  وتسقط حكماً في الحاالت الواردة في البنود األخرى.

  

  الفصل التاسع: مالية المجلس
  

  للمجلس موازنة خاصة به تتكون مواردها مما يأتي: .    أ  ):26المادة (
ذه  . 1 منحة مالية تقدمها الجامعة بواقع دينار واحد عن كل طالب مسجل في كل عام جامعي توضع ه

مية ا واتير رس د وبف ة العمي ه بموافق رف من تم الص ة ي ة الجامع ي مالي تقًل ف اب مس ة بحس لمنح
ا  ا م ع منه طين ويقتط ى قس ة عل ذه المنح دفع ه س، وت ة للمجل وال نقدي رف أم دقة، وال تص ومص

ادل  ل 10يع ل فص ة ك د نهاي ة عن ور المالي وى األم ة وتس دمها الجامع ي تق دمات الت دل الخ % ب
  جامعي.

 منح والتبرعات التي يوافق عليها الرئيس. الهبات وال . 2
 ريع النشاطات التي يقوم بها المجلس. . 3
 ).16رسوم الطعن الواردة في المادة ( . 4
 أية موارد أخرى يوافق عليها الرئيس. . 5

ة   .ب ة وأوجه الصرف الخاص تندات المالي واتير والمس دقيق الف ة ت ي الجامع ة ف ة الداخلي از الرقاب ولى جه يت
  بالمجلس.

  
  

  العاشر: أحكام عامة الفصل
  

  يؤدي رئيس المجلس وأعضاؤه القسم التالي أمام الرئيس في موعد أقصاه أسبوع من إعالن نتائج االنتخابات.  ):27المادة (
((أقسم با العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن والجامعة، وأن أحافظ على الجامعة وأنظمتها وتعليماتها، 

  الطلبة تمثيالً صحيحاً)). وتعليمات المجلس وأن أمثل
  

ادة     .أ   ):28المادة ( ام الم ا ألحك رئيس وفق ا لل ن /17إذا شغر مكان رئيس المجلس يحل محله نائبه على أن يتم انتخاب نائب أ م
  هذه التعليمات.

  إذا شغر مكان عضو من أعضاء المجلس يحل محله من يليه بعدد األصوات ضمن دائرته االنتخابية.  .ب
  ا شغر مكان نائب رئيس المجلس أو أمين السر أو أمين الصندوق ينتخب المجلس بدالً منه.إذ  .ج

  

  تعد أي لجنة مستقيلة باستقالة أغلبية أعضائها.  ):29المادة (
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  يكون أي اجتماع قانونياً بحضور أغلبية األعضاء.  ):30المادة (
  

وت تتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية األعضاء ال  ):31المادة ( ي ص حاضرين، وفي حال تساوي األصوات ترجح الجهة الت
  معها رئيس الجلسة.

  

ي   ):32المادة ( ة ف اإلدارات المختلف ع الصالحيات المنوطة ب ذه الممارسة م يمارس المجلس صالحياته بحيث ال تتعارض ه
  الجامعة، وذلك وفقاً ألنظمة الجامعة وتعليماتها.

  

روف خاص  ):33المادة ( رئيس لظ ق لل ؤول يح س ت ل المجل ال ح ي ح ات، وف ل االنتخاب ه وتأجي د واليت س وتمدي ل المجل ة ح
  أمواله إلى حسابات الجامعة.

  
  تعتبر والية المجلس منتهياً حكماً قبل أسبوعين من موعد االنتخابات.  ):34المادة (
  

  يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.  ):35المادة (
  

  الرئيس والعميد مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.  ):36المادة(
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  تعليامت براءات االخرتاع وحامية امللكية الفكرية 
   يف جامعة عامن األهلية

  2017) لسنة 16استناداً لقانون معدل لقانون براءات االخرتاع رقم (

  
  

 الفصل األول: التعريفات
  

ات "  ):1( المادة ذه التعليم مى ه راءتتس ات ب ة اتعليم ة الفكري ة الملكي راع وحماي ة االخت ان األهلي ة عم ي جامع نة *ف " لس
  ، ويعمل بها من تاريخ إقرارها.2018

    

اه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات   ):2( المادة ة  ،حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدن دل القرين م ت ا ل م
  على غير ذلك:

:  .ةجامعة عمان األهلي   الجامعة
: رئيس الجامعة.   الرئيس 

ن  ي أي م ار ف ة أو ابتك رة إبداعي ى فك الشخص أو األشخاص الذين يتوصلون إل
ة ا المجاالت العلمية أو األدبية أو الفنية أو التطبيقية، وينتج عنه تج، أو طريق "من

 تصنيع" تؤدي لحل مشكلة.

:   المخترع/ المؤلف 

وارد للجام أليف والنشر إجمالي الريع ال وق الت اليف تسجيل حق د طرح تك ة بع ع
رى ذات  وق أخ تخدامها وأي حق رخيص باس ا والت ة عليه ا والمحافظ وحمايته

  عالقة.

:  الريع النهائي

ة  االت التقني ن مج ي أي م ف ف رع/ المؤل ا المخت ل اليه ة يتوص رة إبداعي أي فك
ل مشكل ى ح اً إل ؤدي عملي ا ت ة أو بكليهم تج أو بطريق ي أي وتتعلق بمن ة ف ة معين

  من هذه المجاالت.

: راءة  ار/ ب االبتك
 االختراع

  

 الفصل الثاني: السياسة واألهداف
 

دعمها   ):3( المادة ي قامت ب ة الت راع الناتجة عن األبحاث العلمي راءات االخت تسعى الجامعة في تسجيلها لحقوق الملكية وب
  إلى تحقيق جملة من األهداف، والتي من أهمها:

د تبني -  ار اإلب ا اع واالبتك اروضبطها واحتوائهم حاب األفك زام أص الل الت ن خ ة م ي الجامع ة ف  اإلبداعي
 .محددةبإجراءات  والمبتكرة الخّالقةو

 وبشكل مستمر. للجامعةالعمل على تحقيق مزايا تنافسية  - 
 تهيئة بيئة مناسبة للمبدعين والمبتكرين من خالل توفير الموارد الالزمة. - 
راع -  راءات اخت ة  تسجيل ب ا مشاريع ريادي داً لتحويله ارات) تمهي ر المسبوقة (االبتك دة غي ار الجدي لألفك

 لخدمة البحث العلمي والمجتمع المحلي.
 عن طريق تقديم الحوافز التشجيعية. تحقيق المنفعة للمبدع والمبتكر - 

  
  

  20/12/2018) تاريخ 2019- 10/14/2018رقم ( العمداء*قرار مجلس 

 ختراعالفصل الثالث: براءة اال
 

م   ):4( المادة ة له دمتها الجامع إن جميع الباحثين الحاصلين على دعم مالي من الجامعة، أو أنهم أجروا بحوثهم بتسهيالت ق
ي  ة الت وثهم العلمي ن بح ة ع ات الناتج ارات واالختراع ة االبتك وق ملكي ن حق ة ع ازل للجامع ع تن ون بتوقي ُملزم

  دعمتها الجامعة.
  

ق يلتزم البا  ):5( المادة ة للتطبي رات أو اختراعات قابل ة أي مبتك ن الجامع اً م ة مالي اثهم المدعوم ق عن أبح حثون الذين تنبث
  العملي إبالغ الجامعة خطياً وبشكل فوري.

 

راءة   ):6( المادة جيل ب إجراءات تس ادر ب م تب ة ل ال أن الجامع ي ح رع ف اً للمخت اً وحق بح ملك راع لتص راءة االخت ول ب تتح
ن  3 االختراع خالل مدة ة م ارات واالختراعات الناتجة عن البحوث المدعوم ا باالبتك اريخ إبالغه ن ت أشهر م

  قبلها.
  

دفع نسبة محددة     .أ     ):7المادة ( ة سنوياً ب زم الجامع يجري - بعد تنازل المخترع عن حقوقه في براءة االختراع للجامعة، تلت
ي حال أن  للمخترع أو ورثته من الريع - تحديدها واالتفاق عليها تلمتها ف ي اس راع الت راءة االخت النهائي لب

  براءة االختراع تدر دخالً للجامعة.
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دة     ب. ة خالل م اريخ 3يجري توزيع حصة المخترع/ المؤلف من قيمة الريع الوارد الى الجامع ن ت  أشهر م
  الريع. استالمها

وزع حص خاص ت نهم بالتساوي إال إذا ج.    إذا كان االختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اش ع بي ن الري تهم م
  اتفقوا مسبقاً على غير ذلك ويجب ابالغ الرئيس خطياً بذلك خالل مدة شهر من تسجيل براءة االختراع.

 

رعين   ):8( المادة ائي للمخت ددين –يحق للجامعة إيقاف توزيع الريع النه ونهم متع ي حال ك نهم  - ف زاع قضائي بي إن ُوجد ن
ة بشأن براءة االختر م صاحب العالق زاع، وشريطة أن يُعِل ة الن ي حال رار قطعي ينه اع نفسها، إلى أن يصدر ق

  الجامعة خطياً بوجود النزاع.
  

  يحدد الرئيس أو من يفوضه خطياً إدارة شؤون براءات االختراع المرتبطة والمدعومة من الجامعة.   ):9( المادة
  

 الفصل الرابع: التعامل مع قطاع الصناعة
  

 

ن قطاع   ): 10( ةالماد ة م تلتزم الجامعة بتقييد عملية نشر نتائج االختراعات والمبتكرات الناتجة عن األبحاث العلمية المدعوم
  الصناعة أو أي جهة أخرى بموجب اتفاقيات تعقد لهذه الغاية ما لم يتفق على خالف ذلك.

  

تخدام التكنو   ):11( المادة ريح باس ى تص ول عل ي الحص ة ف ى األولوي ات تعط ي للمؤسس ث العلم ن البح ة ع ا الناجم لوجي
  والشركات الوطنية.

  

ع   ): 12( المادة ة والمجتم راع للجامع دة االخت للجامعة الحق في منح ترخيص الستخدام براءة االختراع مراعيةً بذلك مدى فائ
    المرتبط به.المحلي، وااللتزام بتطوير االختراع، ومرحلة تطور االختراع ومدى تأثيره على البحث العلمي 

 الفصل الخامس: التعامل مع الدعم الخارجي
  

  و رفض أي دعم خارجي لتطوير أي براءة اختراع مسجلة للجامعة.للرئيس الحق في قبول أ      .أ    ):13المادة (
اً،حال وجود دعم خارجي كلي أو جزئي للبحث العلمي في  ب. ن يفوضه خطي رئيس أو م اوض ال ة  ، يف الجه

ك الداعمة  دي تل أليف أو نشر، شريطة أن تب وق ت راع أو حق راءات اخت على حقوقها الناتجة عن أي ب
ذه  ك تتحمل ه دعم، وبموجب ذل ديم ال د تق الجهة الخارجية رغبتها خطياً بالمشاركة في تلك الحقوق عن

ار أن حصة ال ين االعتب ة الجهة نفقات التسجيل والحماية بما يعادل نسبة ما تستحقه، مع األخذ بع جامع
  .من الريع النهائي يجب أال تقل عما تحدده الجامعة ضمن المفاوضات

  

الً،   ):14المادة ( دأت تطويره فع د ب ة ق إذا تعاقدت الجامعة مع جهة ما لتطوير ابتكار أو اختراع أو مصنَف وكانت تلك الجه
   فإن الجامعة تمنح تلك الجهة نسبة يتم االتفاق عليها.

 

  تأليف والنشرالفصل السادس: حقوق ال
  

ة نتجت عن   ):15المادة ( ة أو جمالي ة أو فني ال ثقافي ن أعم ة م ائج األبحاث العلمي تملك الجامعة حق التأليف وحق النشر لنت
  .للبحث العلمي دعمها الكلي أو الجزئي

  

  لمه الجامعة.يتم تحديد حصة المؤلَف من الريع النهائي المترتب على حقوق التأليف والنشر الذي تست   ):16المادة (
  

ا ال يتجاوز  %5للمؤلف/ المؤلفين الحصول على ما يعادل  يحق   ):17المادة (  50من عدد النسخ المطبوعة من المؤلَف وبم
 نسخة من مؤلَفهم.

  

  

ت  ):18المادة ( ة أي مصنف إذا تم اءً  تمتلك الجامعة الحقوق الناتجة عن ترجم ه بن دعٍم  ترجمت ة وب ن الجامع ف م ى تكلي عل
 .منها

  

 الفصل السابع: أحكام عامة
  
  
  

ص    ):19( المادة رئيس الحص دد ال ي، يح ث العلم دعم للبح وفير ال ة بت ة خارجي ن جه ر م ا أكث وم فيه ي تق االت الت ي الح ف
  المتعلقة بحقوق براءات االختراع والتأليف والنشر وفقاً لقيمة الدعم المقدم ونوعيته وذلك لكٍل منها.

  

ق    ):20( المادة رئيس الح ع لل ق م ا يتواف ات، وبم ذه التعليم ص ه ي ن ا ف رد ذكره م ي ي ل االت الت ي الح ت ف ي الب انون الف ق
  .2017) لسنة 16المعدل لبراءات االختراع رقم (

  

  هذه التعليمات تلغي أي أحكام تتعارض معها والواردة في أي تعليمات أو قرارات سابقة.  ):21( المادة
  

  مي ومدير حاضنة األعمال في الجامعة مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.الرئيس وعميد البحث العل  ):22( المادة
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190 
 

أنظمة وتعليمات)ودليل التشريعات (قوانين        

  

  أسس ِمَنح التفوق الريايض
  يف جامعة عامن األهلية 

  
  

  
  
  

  

ة ألسسهذه ا تسمى     ):1( لمادةا ان األهلي ة عم ة جامع س والصادرة  "،*"أسس ِمنَح التفوق الرياضي لطلب رار مجل بموجب ق
 .إقرارهاويعمل بها اعتباراً من تاريخ  ،25/09/2019 تاريخ )2020 -  02/01/2019( مناءاأل

   

ر  سسالتالية حيثما وردت في هذه األ للكلماتيكون   :)2( المادة ى غي ة عل دل القرين م ت ا ل اه، م ا أدن المعاني المخصصة له
  :ذلك

:  .جامعة عمان األهلية   الجامعة
رئيس الجامعة. :  رئيسال

: جل في الجامعة.الطالب المس   الطالب
  العميد :  عميد شؤون الطلبة.

 العمادة : عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.
  

  معايير التفوق الرياضي ودرجاته
  

  متفوقاً رياضياً حسب المعايير التالية: الطالبيعد       ):3( لمادةا
  تفوق رياضي من الدرجة األولى: . أ

ل ا . 1 ي، ومث ب وطن ي منتخ اً ف ان العب ن ك ة، م ي دورة أولمبي يوية، أو ألردن ف اب آس أو ألع
ل ى األق ارجي عل ي خ اء دول ة، أو أي لق اب عربي ي  ألع ية الت اب الرياض ن األلع ة م ي لعب ف

 يشرف عليها اتحاد رياضي من االتحادات التابعة للجنة األولمبية األردنية.
اءمنتخب مدرسي، ومثل األردن في عسكري، أو  منتخبمن كان العباً في  . 2 خارجي واحد  لق

 على األقل.
  تفوق رياضي من الدرجة الثانية: . ب

ة  . 1 ة الدرج ن أندي اد م ق ن ي فري اً ف ان العب ة، من ك ة، أو فردي ة جماعي ي لعب ى ف يشرف األعل
 عليها اتحاد رياضي من االتحادات التابعة للجنة األولمبية األردنية.

 لكة.من كان العباً في إحدى فرق مديريات التربية والتعليم في المم . 2

  تفوق رياضي من الدرجة الثالثة: . ج
ة، . 1 ة، أو فردي ة جماعي ي لعب ة ف يشرف  من كان العباً في ناد من أندية الدرجة الثانية، أو الثالث

 عليها اتحاد رياضي من االتحادات التابعة للجنة األولمبية األردنية.
ق عسكري، أو مدرسي من كان العباً في  . 2 ةفري ي بطول ز األول ف ى المرك ائز عل رياضية  ح

 مديريات التعليم في المملكة.االتحاد الرياضي العسكري، أو من بطوالت 

  
  25/09/2019) تاريخ 2020- 02/01/2019رقم ( العمداء*قرار مجلس 

رور ح العباً أمن أصب . 3 د م ساسياً في أحد منتخبات الجامعة الرياضية، وأبدى كفاءة متميزة، بع
 طوالت الجامعة الداخلية والخارجية.فصلين دراسيين على تفوقه ومشاركته في ب

  شروط الحصول على المنحة
  

  يشترط للحصول على المنحة ما يلي:  :)4( المادة
 أن تنطبق على الطالب أحد معايير التفوق الرياضي. . أ

 اجتياز الطالب الختبار المهارة واللياقة البدنية المقرر من قبل العمادة في اللعبة المتفوق فيها. . ب
 أسس القبول المعتمدة في الجامعة.أن تنطبق عليه  . ج
  

أ.      تشكل لجنة لإلشراف على اختبارات التفوق الرياضي بقرار من رئيس الجامعة في بداية كل عام دراسي      :)5( المادة
برئاسة العميد، وعضوية رئيس قسم التربية البدنية والصحية، ومساعد العميد، باإلضافة إلى عضو 

  االختصاص لكل لعبة. خارجي يتم اختياره حسب
  المناسب بشأنها. القرارترفع اللجنة نتائج االختبارات وتوصيات العميد إلى الرئيس التخاذ       ب.    
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 شروط استمرار المنحة
 

  الستمرار المنحة ما يلي: يشترط  :)6( المادة
عمادة وااللتزام االلتزام بتمثيل الجامعة داخلياً وخارجياً، وفق البرامج والخطط التي تعدها ال . أ

 .اللعبةبالتدريبات واالجتماعات التي يحددها مشرف 
 ال يكون قد صدر في حقه عقوبة تأديبية من درجة إنذار فأكثر.أ . ب
 .أو ما يعادله %60ن التراكمي ع هال يقل معدلأ . ج

  

  نسب ِمنَح التفوق الرياضي
  

  :ةسابقة على المنح التشجيعية التالييحصل المتفوقون رياضياً حسب المعايير والشروط ال      :)7( المادة
 من الرسوم الدراسية. %55المتفوق رياضياً من الدرجة األولى منحة  . أ

 من الرسوم الدراسية. %45المتفوق رياضياً من الدرجة الثانية منحة  . ب
 من الرسوم الدراسية. %35المتفوق رياضياً من الدرجة الثالثة منحة  . ج

  

  في الحصول على منحة تفوق بالوثائق الرسمية التالية:يتقدم الطالب الراغب   :)8(المادة 
شهادة تفوق رياضي، أو ما يعادلها، مصدقة من االتحاد الرياضي المختص، أو االتحاد الرياضي  . أ

 تفوقه. لدرجةالعسكري، أو وزارة التربية والتعليم، وفقاً 
 شهادة حسن سيرة وسلوك، صادرة عن الجهة الرياضية المعنية. . ب

  

  حكام عامةأ
  

) منحة بحده األقصى 30عدد الِمنَح المخصصة للتفوق الرياضي للعام الجامعي الواحد ال يتجاوز (      أ.     ):9ادة (مال
  وموزعة على النحو التالي:

 8 .منح للمتفوقين رياضياً من الدرجة األولى  
 10 .منح للمتفوقين رياضياً من الدرجة الثانية  
 12 درجة الثالثة.منحة للمتفوقين رياضياً من ال  

  ال يجوز للطالب الجمع بين منحتين وفي هذه الحالة يعطى المنحة األعلى.   ب.   
       

  ألسس.في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه ا الرئيسيبت     ):10( المادة  
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  تعليامت مركز اللغات
  هلية األ يف جامعة عامن  

  
 

  

اتسمى هذا التعليمات "  ):1( لمادةا ز اللغات ت تعليم ةمرك ان األهلي ة عم ي جامع ام  *"ف  والصادرة بموجب ،2019لع
م ( داء رق س العم رار مجل اريخ2019 -  21/34/2018ق ا ، 18/7/2019 ) ت ل به اراً ويُعم اريخ اعتب ن ت م

  .إقرارها
  

ا  ):2( لمادةا ا أدن ة له اني المخصص ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف ة حيثم ارات اآلتي ات والعب ون للكلم دل يك م ت ا ل ه م
  :القرينة على غير ذلك

  
  
  
  

  
  

  
  

ع   ادة (ا يتب ):3لم
ز  ً المرك ا  إداري

ة اآلداب  لكلي
ق  وم وف والعل
ل  الهيك

  .  الوظيفي للكلية
    

  :ما يلي ىلإيهدف المركز   ):4لمادة (ا
ة لاإل . 1 ة والتقني واحي اإلداري ى الن راف عل ة ش ة واالختياري ة اإلجباري ات الجامع تدراكيةومتطلب  االس

 العربية واإلنجليزية.  للغتين
 .بغيرهان لناطقيخاصة باللغة العربية ل برامجعداد وتدريس إتصميم و . 2
ة  . 3 اء الهيئ ة وأعض الل دورات للطلب ن خ ة م ة علمي ا درج نح فيه ة ال تُم ات أجنبي ة لغ دريس أي ت

 التدريسية وأعضاء المجتمع المحلي.
 إلبرام االتفاقيات بين الجامعة والمؤسسات الثقافية واألكاديمية في مجال تدريس اللغات. التنسيق . 4
 لموظفي الجامعة والمجتمع المحلي.عقد دورات تقوية باللغة اإلنجليزية  . 5
ة  . 6 ة اإلنجليزي ة عقد دورات تقوية باللغ ة لطلب ة اإلنجليزي ات اللغ ة المتحان ة وإعدادي تطويري

 .الجامعة
  إجراء البحوث العلمية المتعلقة باللغة وطرائق تدريسها.  . 7

 
ً ت  ):5لمادة (ا   :تيين) ينشأ في المركز القسمين اآل4الواردة في المادة (  لألهدافحقيقا

 . االمتحانات التي يعقدها المركزقسم االمتحانات ويتولى إعداد وتصميم وإدارة  . أ
  :آلتيةقسم اللغات ويتألف من الشعب ا . ب

ة شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها  . 1 ة الجامع رر لطلب ذا المق دريس ه وتتولى إدارة كل ما يتعلق بت
ن ب م ة األجان ة وللطلب ة العربي اطقين باللغ ر الن ن غي ة م ادل أو دورات خاص ات تب الل اتفاقي ، خ

ي شعبة اللغة العربية وباإلضافة إلى  ة الت ات الجامع ق بمتطلب ا يتعل ة لكل م واحي اإلداري ولى الن تت
 اإلجبارية واالختيارية واالستدراكية الخاصة باللغة العربية.

ة درجا وتتولىشعبة اللغات  . 2 ا الجامع نح فيه ي ال تم ة الت ات األجنبي ن تدريس اللغ ك م ة وذل ت علمي
ون أخالل دورات خاصة للطلبة والموظفين و ات. وتك فراد المجتمع المحلي الراغبين بتعلم هذه اللغ

دورات ك ال دريس تل ى الشعبة مسؤولة عن كل ما يتعلق بإدارة وتنظيم وت ة ، باإلضافة إل شعبة اللغ
ات الجالتي اإلنجليزية و ق بمتطلب ا يتعل ل م ة لك ة تتولى النواحي اإلداري ة واالختياري ة اإلجباري امع

  واالستدراكية الخاصة باللغة االنجليزية.
  

 .امعة عمان األهليةج : الجامعـــة
 .العمداءمجلس : المجلـــس

  .رئيس جامعة عمان األهلية  :  الرئيس
 عميد كلية اآلداب والعلوم.:  العميد
 مركز اللغات. :  المركز
  .مدير مركز اللغات :  المدير
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ين مستوى يم  ):6لمادة (ا ة تب ا شهادة خاص اطقين بغيره ة للن ة العربي نح المركز الملتحقين بدورات شعبتي اللغات واللغ
 ً ة والب اليلتعليمات الجامعة وأنظمتها وتعليمات وزارة التعليم الع التحصيل وطبيعته وفقا ي الخاص ث العلم ح

  .بذلك
  

دكتورا  ):7لمادة (ا هادة ال ز يحمل ش دير للمرك ين م ان أ هيُع ز إذا ك دير المرك ال م ائم بأعم ين ق ة و يُع ل. بدرجة علمي أق
  .لمدة عام جامعي واحد قابل للتجديدعميد البناء على تنسيب رئيس الويصدر قرار التعيين من 

  

ن شعب يُ     ):8لمادة (ا ى عين لكل شعبة م ولى اإلشراف عل ز يت ي المرك املين ف ن الع ات منسق م م اللغ ه  سيرقس ور في األم
 .وذلك بقرار من مدير المركز ولمدة عام جامعي واحد قابل للتجديد

 

  مجلس يتألف من األعضاء أدناه: للمركز    ):9لمادة (ا    
  .(رئيساً ومقرراً)  المدير . 1
    األجنبية (أعضاء). منسقو الشعب في قسم اللغات . 2
  ).ممثل عن قسم اللغة اإلنجليزية (عضواً  . 3
  ممثل عن قسم العلوم االنسانية واالجتماعية. . 4
  العمداء بتنسيب من المدير. مجلسا عضوان يعينهم . 5

  
  يتولى مجلس المركز المهام اآلتية:  ):10لمادة (ا

  قرار خطة العمل السنوية للمركز.إ   . 1
 للمركز. السنويإقرار التقرير  . 2
  
  نات التي يعقدها المركز.االمتحا نتائجإقرار  . 3
  إقرار توصيات الشعب فيما يتعلق بوصف المساقات والخطط الدراسية. . 4
  التوصية بمنح الشهادات الخاصة بدورات المركز بناء على تنسيب منسقي الشعب. . 5
ديم . 6 وض  تق ز والنه ل المرك دعم عم ق ب رئيس تتعل ى ال يات إل ات وتوص ة اقتراح أي

  بمستواه والترويج له.
اطقين  التنسيقتولى مهمة ي . 7 ة للن ة العربي لتوقيع اتفاقيات تبادل دولية خاصة بتدريس اللغ

  بغيرها ورفع توصيات بذلك الى الرئيس.
  

ذ دورة المالية المعمول بها في الجامعةتعليمات الرسوم حسب ال تحدد    ):11لمادة (ا ر أو مدرب لتنفي ف محاض ، ويجوز تكلي
  ررها الرئيس.أو برنامج معين لقاء مكافآت مقطوعة يق

  
  .الجامعة العاملين في المركز حسب أنظمة وتعليمات تعيينيتم     ):12لمادة (ا

  
ز مسؤوالً     ):13لمادة (ا دير المرك ي  يكون م ي الحاالت الت رئيس ف ت ال ات، ويب ذه التعليم ذ ه معن تنفي ذه  ل ا ه نص عليه ت

  التعليمات.
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 تعليامت الرحالت الطالبية
  

  

 
  أهداف الرحالت الطالبية :لباب األوال

  

  مقدمة
  

الرحالت الطالبية جزء ال يتجزأ من الحياة الجامعية المتكاملة ومظهر من مظاهر النشاط الطالبي العام الذي يهدف إلى إتاحة 
عة الفرص المتعددة لتنمية الشخصية الناضجة واكتساب الخبرة العلمية والعملية ولذلك تعمل عمادة شؤون الطلبة في الجام

  بالتعاون مع األقسام والهيئات والجمعيات واألندية الطالبية المختصة على تنظيم الرحالت بجميع أنواعها.
  

  األهداف المنشودة من تنظيم الرحالت الطالبية:
  تعريف الطلبة بالمعالم الحضارية والتاريخية (واألماكن السياحية) في األردن والبالد العربية واألجنبية. . أ

  ة العالقات والروابط القائمة بين أفراد األسرة الجامعية من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين.توثيق وتنمي . ب
 تنمية ميول الطلبة للترحال والتجوال. . ج
  تهيئة الفرص المناسبة اللتقاء طلبة الجامعة مع طلبة الجامعات األردنية والعربية واألجنبية. . د
ي ال . ه وقين ف ة المتف بة للطلب رص المناس ة الف اطات الطإتاح دوراتنش ي ال امعتهم ف ل ج ة لتمثي اءات و البي ات واللق المهرجان

  الثقافية والرياضية والفنية التي تقام داخل البالد وخارجها.
  

  أنواع الرحالت
  

  الرحالت العامة:  .أ
والنهضة وهي الرحالت التي تنظمها الجامعة بقصد زيارة األماكن األثرية والسياحية واإلطالع على المعالم الحضارية 

  الثقافية واالقتصادية في األردن وخارجه.
  الرحالت الخاصة:  .ب

وهي الرحالت التي تنظمها الجامعة للمشتركين في النشاطات الرياضية والفنية ونشاطات الخدمة العامة بقصد تحقيق 
  أهداف النشاطات.

  برامج تبادل الزيارات الطالبية:  .ج
تفاقيات التي تعقد بين الجامعة والهيئات والمؤسسات التعليمية والتربوية األردنية وهي الرحالت الطالبية التي تتم وفق اال

  والعربية واألجنبية.
  الرحالت العلمية:  .د

وهي الرحالت التي تعد مظهرا من مظاهر النشاط العلمي في الجامعة، يتم من خاللها تنمية المعرفة العلمية واكتساب 
  ع.الخبرة الواسعة بالمشاهدة واإلطال

 

  الرحالت الطالبية تنظيم :باب الثانيال
  

  الرحالت الطالبية عن طريق: تنظيم
  عمادة شؤون الطلبة.  *
  الجمعيات العلمية والهئيات واألندية الطالبية في األقسام وذلك وفق الشروط واإلجراءات التالية:  *

  إجراءات رحالت عمادة شؤون الطلبة:  .1
ة والخاصة من قبل عمادة شؤون الطلبة لجميـع الطلبة المعنيين بها وذلك قبل يتم اإلعالن عن الرحالت العام  .أ

  موعد الرحلة بوقت كاف وضمن برامج سنوية تعدها عمادة شؤون الطلبة.
  يتضمن اإلعالن عن الرحلة جميع المعلومات الضرورية الخاصة بها.  .ب
  صدرها عمادة شؤون الطلبة.يتم اختيار الطلبة المشتركين في الرحالت وفق الشروط التي ت  .ج

  إجراءات رحالت الجمعيات والهئيات واألندية الطالبية:  .2
  يتم اتخاذ قرار القيام بالرحلة من قبل الهيئة اإلدارية للجمعية أو الهيئة أو النادي.  .أ

  تؤخذ الموافقة على هذا القرار من قبل رئيس القسم وعميد شؤون الطلبة.  .ب
  ن اإلعالن كافة المعلومات الضرورية بها.يعلن عن الرحلة ويتضم  .ج
مراجعة القسم المختص في عمادة شؤون الطلبة الستالم نماذج طلبات الرحالت الخاصة والعامة ومن ثم   .د

  تقديمها إلى مكتب عميد شؤون الطلبة بعد (إجراء الالزم عليها).
  يتم تقديم الطلبات وفق المواعيد التالية:  .هـ

 دة يوم / قبل أسبوع على األقل من موعد الرحلة.الرحالت الداخلية لم  
 .الرحالت الداخلية لمدة أكثر من يوم / قبل عشرة أيام على األقل من موعد الرحلة 
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 .الرحالت الخارجية للبالد العربية / قبل ثالثة أسابيع على األقل من موعد الرحلة 
 ل من موعد الرحلة.الرحالت الخارجية للبالد األجنبية / قبل ستة أسابيع على األق  

  :ويجب أن تحتوي الطلبات المعلومات التالية
 .نوع الرحلة ومستواها 
 .مدة الرحلة وبرنامجها 
 .قيمة االشتراك والتكاليف التقديرية للرحلة  

تقدم الجمعية أو النادي أو الهيئة الطالبية قائمة بأسماء الطلبة المشتركين بالرحلة إلى مكتب عميد شؤون   .ز
موعد قيام الرحلة (حسب ما تحدده عمادة شؤون الطلبة) وكذلك يجب أن تحتوي هذه القائمة على  الطلبة قبل

  عناوين وأرقام هواتف الطلبة المشتركين الستخدامها عند الحاجة.
بعد اتخاذ قرار الموافقة على القائمة من قبل عمادة شؤون الطلبة يتم إرسالها بكتاب رسمي إلى المشرف على   .ح

  لتقيد بها.الرحلة ل
يشترط في المشرف على الرحلة أن يكون من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أو من المشرفين المعينين في   .ط

  عمادة شؤون الطلبة.
 

  :تعليمات الرحالت العلمية في جامعة عمان األهلية
  :الرحالت العلمية . 1

  ر النشاط العلمي فيها.وهي جزء ال يتجزأ من الدراسة األكاديمية في الجامعة ومظهر من مظاه
ة  . 2 ة مكمل ة شريطة أن تكون الرحل الت علمي ى رح اج إل ي تحت اقات الت ة المس ان  لدراسةتحدد األقسام العلمي ع بي المساق م

  طبيعية الرحلة ووجهتها وشروطها.
  يعلم رئيس القسم رئاسة الجامعة بالمساقات التي تحتاج إلى رحلة علمية مع وصف الرحالت المقترحة. . 3
  م الرحالت العلمية بموافقة رئيس الجامعة بعد توجيه من القسم المختص.تنظ . 4

  

  يجري تنظيم الرحالت العلمية وفق المواعيد التالية:
  الرحالت الداخلية: التي مدتها يوم واحد، قبل أسبوعين على األقل من موعد الرحلة. . أ

  على األقل من موعد الرحلة. الرحالت الداخلية: التي مدتها أكثر من يوم واحد، قبل ثالثة أسابيع . ب
  الرحالت الخارجية: قبل ستة أسابيع على األقل من موعد الرحلة. . ج

  

  يجب أن يحتوي طلب القيام بالرحلة العلمية المعلومات التالية:
  الجهة المشرفة على الرحلة.     . أ

 طبيعية ونوع الرحلة. . ب
  مدة وبرنامج الرحلة. . ج
  التكاليف التقديرية للرحلة. . د
  في الرحلة. دد المشتركينع . ه

الرحلة العلمية خاصة بطلبة التخصص الذي تتبعه الرحلة، وال يجوز اشتراك طلبة آخرين فيها كان قد سبق لهم أن اخذوا  . 5
  المادة ولم يشاركوا في رحلة علمية.

  ال يجوز اشتراك الطالب الواحد في رحلة المادة الواحدة أكثر من مرة. . 6
  .) طالباً 25ويجوز تعيين مشرفين مساعدين إذا زاد عدد المشتركين عن ( يشرف على الرحالت العلمية أستاذ المواد . 7
  تعيين مشرفة واحدة على األقل في الرحالت العلمية (المختلطة والتي مدتها أكثر من يوم واحد). . 8
  يصرف للمشرفين المعنيين رسميا عالوات بدل االنتقال والسفر وفقا لألنظمة المالية المعمول بها في الجامعة. . 9

  رصد الجامعة األموال الالزمة لتغطية مساهمتها في الرحالت العلمية لألقسام المختلفة.ت . 10
يعلم رئيس القسم عميد شؤون الطلبة بالرحالت العلمية قبل قيامها بكتاب رسمي يتضمن كشفا بأسماء وعناوين وأرقام  . 11

  هواتف المشتركين.
  خالل الرحالت الطالبية العلمية. كل ما هو ممنوع ومحظور داخل الحرم الجامعي ممنوع ومحظور . 12
يجب على المشتركين في الرحالت الطالبية التقيد التام بالتعليمات الخطية والشفوية التي تصدرها الجهة المشرفة على    . 13

  الرحلة، وكل مخالفة يرتكبها الطالب خالل الرحالت العلمية يعاقب عليها وفق األنظمة التأديبية المعمول بها في الجامعة.
  المشتركون في الرحالت العلمية الخارجية ألكثر من يوم ما يثبت موافقة أولياء أمورهم على مشاركتهم فيها. يقدم الطلبة  . 14
يتم تقديم تقرير مفصل عن الرحلة العلمية من قبل المشرف لرئاسة الجامعة وإرسال نسخة مصورة منه لعمادة شؤون   . 15

  الطلبة.
  مية إال وفق أحكام هذه التعليمات.ال يسمح بتنظيم أية رحلة طالبية عل  . 16
رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذه التعليمات وفي حالة االختالف على تفسير موادها يحول األمر إلى مجلس الجامعة   . 17

  إلصدار التفسير الالزم.
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  الرحالت اإلشراف على :باب الثالثال
  

  يجري تعيين مشرفي الرحالت وفق الترتيب التالي:
  ) طالباً.50لية التي مدتها يوم واحد / مشرف على األقل لكل (الرحالت الداخ . أ

) من الطلبة باإلضافة إلى مشرفة إذا كانت 40الرحالت الداخلية التي مدتها أكثر من يوم واحد / مشرف واحد لكل ( . ب
  الرحلة مختلطة.

  مشرفة واحدة إذا كانت الرحلة مختلطة. . ج
يب من عميد شؤون الطلبة وموافقة رئيس الجامعة وفي الرحالت يجري تعيين مشرفي جميع الرحالت الخارجية بتنس . د

  التي تنظمها الجمعيات يكون التنسيب من عميد شؤون الطلبة بعد االتفاق مع رئيس القسم.
  

  يتولى المشرفون على الرحالت الداخلية والخارجية األمور التالية:
 لية لها.التحضير المسبق للرحلة واإلشراف على الشؤون اإلدارية والما . أ

 إصدار التعليمات الخاصة بالرحلة ووضع البرنامج العام واإلشراف على تنفيذه. . ب
  مالزمه الطلبة ومراقبه التقيد بالتعليمات واألنظمة في وسيلة السفر درجتها واإلقامة داخل األردن وخارجه. . ج
 كتابة التقارير الالزمة ورفعها إلى عمادة شؤون الطلبة فور انتهاء الرحلة. . د

 

  ألمور الماليةا :اب الرابعبال
 

تحدد األمور المالية المتعلقة بنفقات الطلبة في الرحالت الخاصة بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب من عميد  . 1
  شؤون الطلبة.

يحدد عميد شؤون الطلبة بناء على تنسيب من الدائرة المختصة في العمادة قيمة اشتراك الطالب بالرحلة ويراعى عند  . 2
 قيمة االشتراك األمور التالية: تحديد

ن  . أ ا م ارح وغيره ياحية والمس اكن الس ارة األم وم زي ة ورس اليف اإلقام ة وتك ة والخارجي ال الداخلي ور االنتق أج
  األماكن المدرجة في البرنامج العام للرحلة.

  التسهيالت التي يمكن أن تقدمها الجهات المختصة في البلد التي تنظم إليها الرحلة. . ب
بالغ المتوافرة في أية رحلة طالبية نتيجة الستضافة الوفد من قبل الجهات المختصة في البالد العربية واألجنبية تحول الم . 3

  إلى ميزانية النشاط وذلك من اجل األنفاق منها عند رد الزيارة للجامعة.
والخارجية يصرف لهم بناء على الواجب المسند للمشرفين (مالزمة الطلبة في وسيلة السفر) في الرحالت الداخلية  . 4

  عالوات السفر وفق األنظمة المالية المعمول بها في الجامعة.
 

  أحكام عامة
  

الرحالت الطالبية عنصر من أهم عناصر الحياة الجامعية المتكاملة، وكل ما هو ممنوع ومحظور داخل الحرم الجامعي   .1
  يكون ممنوعا ومحظورا خالل الرحلة الطالبية.

ين في الرحالت الطالبية التقيد التام بالتعليمات الخطية والشفوية التي يصدرها المشرف على الرحلة يجب على المشترك  .2
وكل مخالفة يرتكبها الطالب (تسجل على متن التقارير التي يرفعها المشرف إلى عمادة شؤون الطلبة) ليعاقب عليها وفق 

 األنظمة التأديبية المعمول بها في الجامعة.
 ة المشتركون في الرحالت الخارجية والداخلية ما يثبت موافقة أولياء أمورهم على مشاركتهم فيها.يقدم الطلب  .3
 ال يسمح بتنظيم أية رحلة طالبية إال وفق أحكام هذه التعليمات.  .4
  عميد شؤون الطلبة مسؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.  .5

  


