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

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

 .لميوزارة التعليم العالي والبحث الع : الوزارة

 .التعليم العالي والبحث العلميوزير  : الوزير 

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

 .مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون : المجلس

 .رئيس المجلس : الرئيس
مؤسسااااااااااات التعلاااااااااايم 

 العالي
المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات  :

 .أو نيرها ،مجتمخ متوسعة
ال تقل مدة  والمهارات التدريبية التي مجموعة من المواد التعليمية : حقل التخصص

التعليم  مؤسسة من مؤسساتفي أي  كاملعام أكاديمي دراستها عن 
درجة علمية يؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الح ول على و  ،العالي

 أو شهادة في هذا الحقل.
المنشأ بمقتضى أحكام هذا واالبتكار  ندوق دعم البحث العلمي  : الصندوق 

 .القانون
 

 :الغايات التالية إلى تحقيق والبحث العلمي يهدف التعليم العالي  (:3المادة )
بمةا  المجتمةخ جةاتاحتيا لتلبيةة ة فةي حقةول المعرفةة المختلفةة إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخ  .أ

 يتواءم مخ أهداف التنمية وخععها الشاملة.
 .العقيدة اإلسالمية وقيمها الروحية واألخالقية وتعزيز االنتماء الوعني والقوميرسيخ ت .ب
ام الةةرأي الةةنها الةديمقراعي وتعزيةةزه بمةةا يضةمن حريةةة العمةل األكةةاديمي وحةةق التعبيةر واحتةةر ترسةيخ  . 

 .اآلخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد
و ةةقل المواهةةب تةةوفير البيئةةة األكاديميةةة والبحثيةةة والنفسةةية واالجتماعيةةة الداعمةةة ل بةةداع والتميةةز  .د

 واالبتكار والريادة.
 .يةتنمية االهتمام بالتراث الوعني والثقافة القومية والثقافات العالم .ه
التةأليف دعةم مراحةل التعلةيم العةالي، و  مختلةف  يفةتعلمية اعتماد اللغة العربية لغة علمية تعليمية  .و

ليها، واعتبار   .مساندة لغةأي لغة عالمية العلمي بها والترجمة منها وا 
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ا، وبنةةاء نةةواة علميةةة تقنيةةة ت العلةةوم واآلداب والفنةةون ونيرهةةفةةي تنميةةة المعرفةةة فةةي مجةةاال اإلسةةهام  .ز
ة قادرة على الربع بين األوساع البحثية، وتوجيةه البحةث العلمةي وتعةويره نحةو توليةد المعرفةة وعني

 واإلنتا   ال ناعي والتكنولوجيا.
كسةابهم مهةارات  قدرات تنمية  .ح الدارسين بلغةة أجنبيةة واحةدة علةى األقةل فةي ميةادين تخ  ةاتهم وا 

 .مناسبة الستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين
خا ةةةة البحةةةث العلمةةةي التعبيقةةةي بما ورفةةةخ مسةةةتواه مةةةا ودعمه واالبتكةةةار شةةةجيخ البحةةةث العلمةةةيت .ع

 .الموجه لخدمة المجتمخ وتنميته
االرتقةةاء بمسةةتوى أداء مؤسسةةات التعلةةيم العةةالي وجةةودة مخرجاتهةةا، وزيةةادة القةةدرة التنافسةةية العالميةةة  .ي

ريةةةة فيهةةةا ومواكبةةةة التعةةةورات فةةةي لهةةةا مةةةن خةةةالل تنميةةةة قةةةدرات أعضةةةاء الهيئتةةةين التدريسةةةية واإلدا
تكنولوجيا المعلومات واالت ةاالت ودمجهةا فةي التةدريس والبحةث والح ةول علةى االعتمةاد الةدولي 

 للمؤسسات والبراما.
تشةةجيخ التمةةايز والتنةةوع بةةين مؤسسةةةات التعلةةيم العةةالي لتمكينهةةا مةةةن التركيةةز علةةى البحةةث العلمةةةي  .ك

ن جهةة، والتةدريس لتخةريا الكةوادر البشةرية الالزمةة لسةد واستقعاب الكفاءات العلمية المتميزة له مة
 .حاجات سوق العمل من جهة ثانية

إيجاد ارتباع مؤسسي وثيق بين القعاعين العةام والخةاص مةن جهةة ومؤسسةات التعلةيم العةالي مةن  .ل
جهة أخرى، لالستفادة من العاقةات المؤهلةة فةي هةذه المؤسسةات فةي تعةوير هةذين القعةاعين عةن 

 .ارات والبحث العلمي التعبيقيعريق االستش
توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقنةي فةي مجةال التعلةيم العةالي والبحةث العلمةي مةخ الةدول  .م

وتوسةيخ ميادينةه ومؤسساتها التعليمية والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية واإلسالمية واألجنبيةة 
 في االتجاهات الحديثة والمتعورة.

 

 تتولى الوزارة المهام وال الحيات التالية:  (:4المادة )
تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجاالتها التربويةة والثقافيةة والتعليميةة والعلميةة والبحثيةة فةي  .أ

 . نعاق مؤسسات التعليم العالي
فةةةي المملكةةةة لالسةةةتفادة مةةةن العاقةةةات التعليميةةةة والبحثيةةةة  التنسةةةيق بةةةين مؤسسةةةات التعلةةةيم العةةةالي .ب

 .واالستشارية لديها
مؤسسةةةات ذات ال مةةةخعقةةةد االتفاقيةةةات العلميةةةة والثقافيةةةة المتعلقةةةة بةةةالتعليم العةةةالي والبحةةةث العلمةةةي  . 

 والهيئات اإلقليمية والدولية. واألجنبية العالقة في الدول العربية واإلسالمية
 . ها والخارجيةتمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العالقة بالتعليم العالي المحلية من .د
 نظةةام  عادلةةة الشةةهادات ال ةةادرة عنهةةا وفةةقوم، سةةات التعلةةيم العةةالي نيةةر األردنيةةةاالعتةةراف بمؤس .ه

 . ي در لهذه الغاية
لمؤسسةةات التعلةةيم العةةالي داخةةل المملكةةة  البعثةةات العلميةةةوضةةخ أسةةس إيفةةاد مبعةةوثي الةةوزارة فةةي  .و

 . وخارجها، وتنظيم شؤون اإليفاد واإلشراف عليه
 . شؤون العلبة األردنيين في الخار متابعة  .ز
وأمةةةةور الوفةةةةود العلميةةةةة بالتعةةةةاون  ، تنظةةةةيم شةةةةؤون العلبةةةةة الوافةةةةدين إلةةةةى المملكةةةةة والموفةةةةدين منهةةةةا .ح

 . والتنسيق مخ الجهات ذات العالقة
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 . إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه .ع
راسةات ومعلومةات وبيانةات متةوافرة لةديها ذات عالقةة بةالتعليم العةالي والبحةث تزويد المجلس بأي د .ي

 . العلمي
فةي ذلةك مكاتةب ارتبةاع وفةروع  بمةاخةدمات لعلبةة التعلةيم العةالي تنظيم شةؤون المكاتةب التةي تقةدم  .ك

الجامعات األجنبية نير التابعة لمؤسسات التعليم العالي وتحديةد رسةوم ترخي ةها والجةزاءات التةي 
 .ي در لهذه الغاية ض على المخالفة منها وفقًا لنظامتفر 

 . نظام ي در لهذه الغايةلتقديم المنح والقروض للعلبة في الجامعات الرسمية وفق  .ل
نظةةةام ل اً األخةةةرى وفقةةة والمؤسسةةةات وبةةةراما التبةةةادل التعليمةةةي بةةةين المملكةةةة والةةةدول تنفيةةةذ االتفاقيةةةات .م

 . ي در لهذه الغاية
 

 :يشكل مجلس يسمى )مجلس التعليم العالي( برئاسة الوزير وعضوية كل من     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
 ستاذية.ثالثة أكاديميين من ذوي الخبرة واالخت اص ممن يحملون رتبة األ .4
 اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القعاع الخاص. .5
 في القوات المسلحة األردنية.مدير مديرية التربية والتعليم والثفافة العسكرية  .6

من الفقرة )أ( من هذه المادة وتنهى  (5و) (4) يناألعضاء المن وص عليهم في البند يعين .1     ب
ء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار بقرار من مجلس الوزراء بنا عضوية أي منهم

 . التعيين باإلرادة الملكية السامية
ثالث سنوات ( من هذه الفقرة 1تكون مدة عضوية األعضاء المن وص عليهم في البند )  .2

 قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 ( من هذه الفقرة أن ال يكون1يشترع في أي من األعضاء المن وص عليهم في البند )   .3

وزيرًا أو عضوًا في مجلس األمة أو رئيسًا لمؤسسة تعليمية أو نائبًا للرئيس أو موظفًا فيها أو 
رئيسًا لمجلس أمناء مؤسسة تعليمية أو عضوًا فيه او شريكًا أو مؤسسًا لشخص معنوي يملك 

 مؤسسة تعليمية خا ة.
 . يختار المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس    . 
ومتخ  ة برئاسة أحد أعضائه على أن يكون من بينها اللجنة لس لجانًا دائمة يشكل المج  د. 

 األكاديمية واللجنة اإلدارية والمالية.
يشكل المجلس أي لجان مؤقتة لدراسة المواضيخ التي تتم إحالتها إليها، وتقديم التو يات بشأنها ه. 

 إلى المجلس، وذلك حسب اخت اص كل لجنة.
 

 :يتولى المجلس المهام وال الحيات التالية    أ.  (:6المادة )
ى مجلةةس الةةوزراء وضةةخ اسةةتراتيجياتها ورفعهةةا إلةةو  ،رسةةم سياسةةات التعلةةيم العةةالي فةةي المملكةةة .1

 زم بشأنها.التخاذ القرار الال
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هةا التعليم العةالي والعمةل علةى تعزيز وضخ الضوابع الكفيلة بالحفاظ على استقاللية مؤسسات  .2
 تحقيق أهدافها ضمن إعةار قوامةه التشةاركية والمسةاءلة والشةفافية ضةماناً لوالتنسيق فيما بينها 

 على ممتلكاتها. لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظاً 
أو خارجهةةةا أو  داخةةةل المملكةةةة وأي فةةةروع لهةةةا الموافقةةةة علةةةى إنشةةةاء مؤسسةةةات التعلةةةيم العةةةالي .3

قةةرار حقةول التخ ةةص والبةراما الغائهةا  س فيهةا أو تعةةديل مختلةف المسةةتويات التةي تةةدر  مةةنوا 
وبمةةا ال يتعةةارض مةةخ قةةانون اعتمةةاد مؤسسةةات  وفقةةًا للمتعلبةةات والمتغيةةرات ؤهأي منهةةا أو إلغةةا

 التعليم العالي وضمان جودتها النافذ.
 . سس يعتمدها المجلس لهذه الغايةأل اً توزيخ الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفق .4
ئةةةة اسةةةتثمار تعليميةةةة ذكيةةةة وجاذبةةةة، واتبةةةاع تشةةةجيخ مؤسسةةةات التعلةةةيم العةةةالي علةةةى إيجةةةاد بي .5

 منظومة التعلم اإللكتروني.
وضخ السياسةة العامةة لقبةول العلبةة فةي مؤسسةات التعلةيم العةالي، بمةا يتوافةق مةخ اسةتراتيجية  .6

 .التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها
الرسةةةةمية التنسةةةةيب إلةةةةى رئةةةةيس الةةةةوزراء بتعيةةةةين رؤسةةةةاء مجةةةةالس أمنةةةةاء الجامعةةةةات األردنيةةةةة  .7

 وأعضائها. 
 لتنسيب بتعيين رؤساء الجامعات األردنية الرسمية وفقأ لقانون الجامعات األردنية النافذ.ا .8
تعيةةةين رؤسةةةاء وأعضةةةاء مجةةةالس أمنةةةاء الجامعةةةات الخا ةةةة وفقةةةًا لقةةةانون الجامعةةةات األردنيةةةة  .9

 النافذ.
نون الجامعةةات تعيةةين رؤسةةاء الجامعةةات الخا ةةة بنةةاء علةةى تنسةةيب مجةةالس أمنائهةةا وفقةةًا لقةةا .10

 األردنية النافذ.
الموافقةة علةى عقةد اتفاقيةةات التعةاون العلمةي واألكةاديمي والتقنةةي مةخ مؤسسةات التعلةيم العةةالي  .11

األردنيةةةة ونيةةةر األردنيةةةة التةةةي ينبثةةةق عنهةةةا بةةةراما مشةةةتركة واتةةةي تةةةؤدي إلةةةى الح ةةةول علةةةى 
 ا الوزارة. درجات علمية شريعة أن تكون من مؤسسات التعليم العالي التي تعترف به

 ةةدار التعليمةةات الماليةةة واإلداريةةة الالزمةةة لعمةةل المجلةةس واللجةةان التابعةةة لةةه والمنبثقةةة عنةةه إ .12
 بعمل المجلس.والوحدات ذات العالقة في الوزارة المرتبعة 

اقتةةةراح مشةةةروعات القةةةةوانين واألنظمةةةة المتعلقةةةةة بمؤسسةةةات التعلةةةيم العةةةةالي الرسةةةمية، ورفعهةةةةا  .13
 اإلجراءات الدستورية بشأنها. لمجلس الوزراء الستكمال

الم ةةةادقة علةةةى الموازنةةةات السةةةنوية والحسةةةابات الماليةةةة الختاميةةةة لمؤسسةةةات التعلةةةيم العةةةالي،  .14
 ومناقشة تقاريرها السنوية، وا  دار القرارات الالزمة بشأنها.

وعلةى الخا ةة  الم ادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعلةيم العةالي .15
السةةةةةنوي الةةةةةذي تعةةةةده الوحةةةةةدة التنظيميةةةةةة المخت ةةةةةة بالرقابةةةةة والتةةةةةدقيق الةةةةةداخلي فةةةةةي  التقريةةةةر

 الجامعات الرسمية.
االعةةةةالع علةةةةى تقريةةةةر ديةةةةوان المحاسةةةةبة السةةةةنوي الةةةةذي يخةةةةص الجامعةةةةات الرسةةةةمية واتخةةةةاذ  .16

 اإلجراءات المناسبة بشأنه.
 

يئةة اعتمةاد مؤسسةات التعلةةيم يتةولى المجلةس المهةام وال ةالحيات التاليةة بنةاء علةى تنسةيب مجلةس ه   ب. 
 : وفقًا ألحكام قانونهاوضمان جودتها و العالي 
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أنظمة وتعليمات(و دليل التشريعات )قوانين        

 . إلغاء ترخيص تخ ص أو أكثر .1
 .في مؤسسات التعليم العالي إيقافًا دائمًا أو مؤقتا إيقاف القبول .2
 .إنالق مؤسسة التعليم العالي إنالقا مؤقتًا أو دائماً  .3
 . العالي تشكيل لجنة ل شراف المباشر على مؤسسة التعليم .4

 

 ًا بحضور ثلثي  نيويكون االجتماع قانو عوة من رئيسه أو نائبه عند نيابه، يعقد المجلس اجتماعاته بد    أ.  (:7المادة )
وات  وي در قراراته بأنلبية أ ،أعضائه على األقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم

 لذي  وت معه الرئيس.أعضائه الحاضرين وعند تساوي األ وات يرجح الجانب ا
يتةةولى تنظةةيم جةةدول أعمةةال اجتماعاتةةه،  ،يسةةمي الةةوزير مةةن بةةين مةةوظفي الةةوزارة أمةةين سةةر للمجلةةس  ب. 

وتةةدوين محاضةةر جلسةةاته، وحفةةظ قيةةوده وسةةجالته، ومتابعةةة تنفيةةذ قراراتةةه وأي أعمةةال أخةةرى يكلفةةه بهةةا 
 .الوزير

 .يضخ المجلس التعليمات الالزمة لتنظيم اجتماعاته    .
 

 :تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان    (:8المادة )
 : وحدة السياسات والتخعيع، وتتولى المهام التالية .أ

األداء  وتحليلها لقيةاس مؤشةرات ةب قعةةةاع التعليم العالةيانجو جمةةخ البيانةةات المتعلقةةة بمختلةف  .1
 لمؤسسات التعليم العالي.  الرئيسية 

 . الزمة لتعوير قعاع التعليم العاليجراء الدراسات والبحوث الإ .2
 والبشرية. تحديد احتياجات قعاع التعليم العالي من الموارد المالية .3
 . أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس .4

 وتتةولى تنسةيق عمليةة قبةول العلبةة فةي الجامعةات األردنيةة الرسةمية وفقةاً ، وحةدة تنسةيق القبةول الموحةد .ب
 المجلس.  ، إضافة إلى أي مهام أخرى يكلفها بهاالتي يضعها المجلس العامةللسياسة 

 

تشجيخ البحث  يهدف إلى (واالبتكار العلمي ندوق يسمى ) ندوق دعم البحث  في الوزارة أينش   أ.  (:9المادة )
  لعلمي التعبيقي واالبتكار في المملكة ودعمهما.ا

ية واإلدارية منها بمقتضى نظةام ي ةدر يتم تنظيم جميخ الشؤون المتعلقة بال ندوق بما في ذلك المال  ب. 
 الغاية.لهذه 

 

  تتكون الموارد المالية لل ندوق مما يلي:   أ.  (:10المادة )
 . ما يخ ص له في الموازنة العامة للدولة .1
فةةةةائض مخ  ةةةةات البحةةةةث العلمةةةةي والتةةةةدريب والنشةةةةر والمةةةةؤتمرات واإليفةةةةاد واالبتعةةةةاث التةةةةي لةةةةم  .2

 .على عدم  رفها أربخ سنوات مضىإذا  ت رفها الجامعات األردنية
الريخ المتأتي من براءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية واالستثمارات التكنولوجية المدعومة مةن  .3

 .ال نةةدوق
 إذا كانت من م در أردنةي،مجلس الشريعة موافقة  ،أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه .4

 .ر أردنيوموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من م در ني
 تخضخ أموال ال ندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.  ب. 
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أنظمة وتعليمات(و دليل التشريعات )قوانين        

 
الخلف القانوني والواقعي ل ندوق دعم البحث العلمي المنشأ دعم البحث العلمي واالبتكار يعتبر  ندوق     (:11المادة )

جميخ موجودات ، وتؤول إليه 2009( لسنة 23بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم )
 ه.مات المترتبة عليهذا ال ندوق وأمواله المنقولة ونير المنقولة وحقوقه، كما يتحمل االلتزا

 

يحدد مقدارها  ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخا ةمقابل  تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوماً    أ.  (:12المادة )
  .جب نظام خاص ي در لهذه الغايةوشروع استيفائها وسائر األمور المتعلقة بها بمو 

تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بةدل خةدمات مقابةل معادلةة الشةهادات وت ةديقها أو ت ةديق شةهادات   ب. 
ويحةةةدد  ،الةةةدورات وشةةةهادات الخبةةةرة ألعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس ال ةةةادرة عةةةن مؤسسةةةات التعلةةةيم العةةةالي

 . مقدارها بمقتضى تعليمات ي درها الوزير لهذه الغاية
 

 . ي در مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانةةون    (:13المادة )
 

على أن وما عرأ عليه من تعديالت  2009( لسنة 23يلغى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم )    (:14المادة )
 اً وفق أو يستبدل نيرها بها إلى أن تلغى أو تعدلال ادرة بمقتضاه والتعليمات  األنظمةيستمر العمل ب

 .حكام هذا القانونأل
 

 . تنفيذ أحكام هذا القانةةونوالوزراء مكلفون بالوزراء  رئيس   (:15المادة )
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أنظمة وتعليمات(و دليل التشريعات )قوانين        

 
 
 

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

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

  .و خا ة للتعليم العالي تمنح درجة جامعيةأسسة رسمية ؤ م  : الجامعة

 . مجلس التعليم العالي  : المجلس

 . ألحكام هذا القانون مناء الجامعة المعين وفقاً أمجلس   : مناءجلس األم

 .رئيس الجامعة  : الرئيس

 . و عميد النشاع الجامعيأو المعهد أعميد الكلية   : العميد

  : المالك
 و مؤسسة، تملك الجامعة الخا ة، ومسجلة وفقاً أي شركة أو جمعية أ

 .ألحكام التشريعات النافذة

  : الهيئة
و هيئة مديريها أو الهيئة اإلدارية للجمعية أو أدارة الشركة إمجلس 

 . المؤسسة التةي تملك الجامعة الخا ة

 

د   (:3المااادة ) مةةوال اري، ولهةةا بهةةذه ال ةةفة حةةق تملةةك األتتمتةةخ الجامعةةة الرسةةمية بشخ ةةية اعتباريةةة ذات اسةةتقالل مةةالي وا 
بةةةرام العقةةةود، وقبةةةول الوقةةةف إلقانونيةةةة جميعهةةةا بمةةةا فةةةي ذلةةةك ت اجةةةراء الت ةةةرفاا  المنقولةةةة ونيةةةر المنقولةةةة، و 

والمسةةةاعدات والتبرعةةةات والهبةةةات والمةةةنح والو ةةةايا ولهةةةا االقتةةةراض بموافقةةةة مجلةةةس الةةةوزراء كمةةةا ولهةةةا حةةةق 
ن تنيب عنها فةي اإلجةراءات القضةائية أالتقاضي والقيام باألعمال واإلجراءات القانونية والقضائية جميعها، و 

 . ي محام توكله لهذه الغايةأو أم الوكيل العا
 

الجامعة الخا ة بقرار من المجلس، بناء على علب مقدم من المالك، وفقًا للشروع والضمانات  أتنش أ.    (:4المادة )
التي يحددها نظام ي در لهذه الغاية، على أن ي در المجلس قراره بشأن هذا العلب خالل مدة ال 

 قديمه.تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ ت
  .يكون للمالك حق تملك األموال المنقولة ونير المنقولة وحق االقتراض والرهن وقبول الرهن .ب
 مخ مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، تتمتخ الجامعة الخا ة بشخ ية اعتبارية ذات استقالل . 

داري، ولها بهذه ال فة إجراء الت رفات القانونية جميعها بما في ذلك ح برام مالي وا  ق التقاضي وا 
العقود ولها بهذه ال فة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والو ايا بموافقة مجلس 

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

 

 .أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة (:5المادة )
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أنظمة وتعليمات(و دليل التشريعات )قوانين        

الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق نايات التعلةيم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ  أ.    (:6المادة )
 :ليي بما وتقوم ،سياساته

 وضخ البراما والمناها والخعع الدراسية والبحثية. .1
 عقد االمتحانات. .2
 .لمية والفخرية والشهاداتمنح الدرجات الع .3

تضخ الجامعة الرسمية جدول تشكيالت بما تحتا  إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية .    1 .ب
 ألحكام األنظمة النافذة.  واإلدارية ونيرها، ويعين شانلو هذه الوظائف وفقاً 

نية وتتبخ إدارات هةذه يكون للجامعة الخا ة هيكل تنظيمي ناظم ألجهزتها اإلدارية والمالية والف .2
لحاجةةةات الجامعةةةة وموازنتهةةةا المقةةةرة مةةةن  حةةةداثات الوظةةةائف فيهةةةا وفقةةةاً اوتكةةةون  األجهةةةزة للةةةرئيس

 .المجالس المخت ة
 

والتدريب للجامعة بقرار من مجلس األمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم  أ.    (:7المادة )
 .دارس وأي براما خا ة في موقخ الجامعة أو خارجهنشاء ما  واالستشارات والخدمات و 

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

لغايات تعبيةق معةايير االعتمةادين  وأكاديمياً  يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارياً  .2
 عام والخاص.ال

 .ةلغايات الموازنة والبيانات المالية الختامي يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً  .3
 .ينح ر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع .4
 .تعبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها .5

 

، ممن  ى )مجلس األمناء( يتألف من رئيس واثني عشر عضواً يكون لكل جامعة مجلس يسم أ.    (:8المادة )
 .يحملون الدرجة الجامعية األولى حدًا أدنى

( من هذا القانون، يعين رئيس مجلس األمناء وأعضاؤه لمدة أربخ سنوات 9مخ مراعاة أحكام المادة ) .ب
 .قابلة للتجديد

 .يابهنمه عند لرئيسه يتولى مها ينتخب مجلس األمناء من بين أعضائه نائباً   . 
سباب فيعين بديل له للمدة ن األذا شغر مركز رئيس مجلس األمناء أو أي عضو فيه ألي سبب مإ .د

 .للعريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه المتبقية وفقاً 
للجامعةة أن يعةةين رئيسةا لمجلةةس أمنائهةا قبةةل مةرور مةةدة ال  سةةابقاً  ال يجةوز للةةرئيس أو مةن كةةان رئيسةاً  .ه

سنوات على تركه من به، كما ال يجوز لعضو هيئة التدريس أو الموظف العامل في  تقل عن خمس
 .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  نة إدارية ومالية وأييشكل مجلس األمناء لجنة أكاديمية ولج    .1 ز. 

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

 .األمناء من بين أعضائه
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أنظمة وتعليمات(و دليل التشريعات )قوانين        

في الحرم الجامعي مرة كل شهر على األقةل وكلمةا دعةت الحاجةة إلةى يعقد مجلس األمناء اجتماعاته  ح. 
عمةةالهم ألمجلةةس األمنةةاء والجهةاز اإلداري المسةةاند لةه لمزاولةةة  مناسةباً  ذلةك، وتخ ةةص الجامعةة مكانةةاً 

وعقد اجتماعاتهم، على أن ت رف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحةدد مقةدارها بمقتضةى تعليمةات 
 ت الرسمية وت درها الهيئة للجامعات الخا ة.ي درها المجلس للجامعا

 ي در مجلس األمناء التعليمات الالزمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.    ع.
 

 : يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي   أ.     (:9المادة )
 .رئيس مجلس األمناء  .1
 .خار  الجامعة كاديميين ممن يحملون رتبة األستاذية منأأربعة أعضاء   .2
 . ثالثة أعضاء من قعاع ال ناعة والتجارة  .3
 .أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي  .4
 .رئيس الجامعة  .5
 : يشكل مجلس أمناء الجامعة الخا ة على النحو التالي ب. 
 ة.رئيس مجلس األمناء بتنسيب من الهيئ    .1 

 .من خار  الجامعة يختارهم المجلس ستاذيةاء أكاديميين ممن يحملون رتبة األربعة أعضأ     .2
 . عضوان اثنان من قعاع ال ناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة    .3
ن يكون أحدهما من أعضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي من نير الهيئة تنسبهما الهيئة على .    4

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

 .رئيس الجامعة    .6
يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقاالتهم بإرادة ملكية سةامية بنةاء علةى   ج. 

 لى تو ية المجلس.إزراء المستند تنسيب رئيس الو 
منةةاء أعضةةاء مجلةةس أه المةةادة يعةةين رئةةيس و ( مةةن الفقةةرة )ب( مةةن هةةذ2مةةخ مراعةةاة أحكةةام البنةةد ) د.      

امعةةة الخا ةةةة وتقبةةةل اسةةةتقاالتهم ويعفةةةون مةةةن منا ةةبهم بقةةةرار مةةةن المجلةةةس بنةةةاء علةةةى تنسةةةيب الج
 .الهيئة

عةةين إذا شةةغر من ةةب رئةةيس مجلةةس أمنةةاء الجامعةةة أو أي عضةةو فيةةه ألي سةةبب مةةن األسةةباب في        ه.
 .بديل له بالعريقة نفسها

عةةن حضةةور ثالثةةة اجتماعةةات فةةي حةةال تغيةةب العضةةو  منةةاء حكمةةاً تنتهةةي العضةةوية فةةي مجلةةس األ    و. 
 .يقبله رئيس مجلس األمناء متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر  

 

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

 .ها وتقييمهاإقرار الخعة السنوية واالستراتيجية للجامعة بناء على مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذ .ب
تقيةةةيم أداء الجامعةةةة وقياداتهةةةا مةةةن الجوانةةةب جميعهةةةا بمةةةا فيهةةةا األكاديميةةةة واإلداريةةةة والماليةةةة والبنيةةةة  . 

 .اً التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوري
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تقةةةديم تقريةةةر سةةةنوي عةةةن أداء الجامعةةةة ورئيسةةةها إلةةةى المجلةةةس وفقةةةا لمعةةةايير يضةةةعها المجلةةةس لهةةةذه  .د
 .الغاية

 .تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس .ه
قسةةام والمعاهةةد والمراكةز العلميةةة التابعةةة لهةةا داخةةل المملكةةة أو نشةةاء الكليةةات واألإتنسةيب للمجلةةس بال .و

 خارجها.
 .التنسيب للمجلس بإنشاء البراما والتخ  ات األكاديمية ودمجها في نيرها أو إلغائها .ز
 .تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من العلبة في مختلف التخ  ات .ح
 تحديةةد أسةةس القبةةول وأعةةداد المقبةةولين فةةي حقةةول التخ  ةةات المختلفةةة أو وقةةف القبةةول فيهةةا وفقةةاً  .ع

لمعةةايير االعتمةةاد وضةةبع الجةةودة، وذلةةك بتو ةةية مةةن مجلةةس العمةةداء ضةةمن السياسةةة العامةةة التةةي 
 .يقرها المجلس

قرارهةا بعةد الموافقةةة   .1 .ي مناقشةة الموازنةة السةنوية للجامعةةة وبياناتهةا الماليةة وحسةاباتها الختاميةةة وا 
عليهةةةا مةةةن مجلةةةس الجامعةةةة، ورفعهةةةا للمجلةةةس للم ةةةادقة عليهةةةا، علةةةى أن تكةةةون مشةةةفوعة 

  ة.بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخا 
 المحاسةةبة واستفسةةاراته وعلةةى اإلجابةةاتالعةةالع علةةى تقةةارير وحةةدة الرقابةةة الداخليةةة وديةةوان ا .2

 .المتخذة بخ و ها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلسواإلجراءات 
 .السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها .ك
قبول المساعدات والتبرعات والهبةات والمةنح والو ةايا والوقةف شةريعة موافقةة مجلةس الةوزراء عليهةا  .ل

 .در نير أردنيذا كانت من م إ
الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمةي والتكنولوجي ونيرها من االتفاقيةات بةين     . 1 .م

 ا.الجامعة ومثيالتها داخل المملكة وخارجه
التو ية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بةين الجامعةة ومثيالتهةا داخةل المملكةة    . 2

لبراما والتخ  ات التي تؤدي إلى الح ول على درجات علمية شريعة وخارجها أو في ا
 .ح ولها على االعتماد الخاص

 . ولالستكمال إجراءات إقرارها حسب األلى المجلس إنظمة ورفعها مناقشة مشروعات األ .ن
تعيةةين محاسةةب قةةانوني خةةارجي لتةةدقيق الحسةةابات الماليةةة الختاميةةة للجامعةةة وتحديةةد أتعابةةه بتنسةةيب  .س

 .جلس الجامعةمن م
مةةور رخةةرى تتعلةةق بالجامعةةة يعرضةةها رئةةيس مجلةةس األمنةةاء ممةةا ال تةةدخل فةةي  ةةالحيات أي أأي  .ع

 .جهة من الجهات المن وص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة
 

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

 يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلةس ومةن بةين قائمةة تتكةون  .ب

 .من ثالثة مرشحين يو ي بها مجلس أمنائها
 ة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس األمنةاء علةى أن ال يكةون يعين رئيس الجامعة الخا    . 

فةي الهيئةة، ويحةدد راتبةه وسةائر حقوقةه وامتيازاتةه بقةرار مةن  في المالك أو عضةواً  اً أو مساهم شريكاً 
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مجلس األمناء بناء على تنسةيب الهيئةة وبموجةب عقةد خةاص مةخ الجامعةة يوقعةه نيابةة عنهةا رئةيس 
 .مجلس األمناء

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

اعفةةاؤه مةةن من ةةبه بقةةرار مةةن المجلةةس فةةي الجامعةةة الرسةةمية، وبقةةرار مةةن المجلةةس بنةةاء علةةى    .2
 .ةتنسيب مسبب من مجلس األمناء في الجامعة الخا 

  في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبخ إحدى الكليات  يمارس الرئيس  الحياته باعتباره عضواً     .1    ه.
 .أو االقسام األكاديمية فيها

ذا بلة  الةةرئيس السةةن القانونيةة المحةةددة النتهةةاء خةدمات اعضةةاء الهيئةةة التدريسةية فةةي الجامعةةة إ   .2
تهةاء مةدة تعيينةه المن ةوص عليهةا فةي الفقةرة )أ( مةن لةى حةين انإفيستمر في رئاسةته للجامعةة 

 .هذه المادة
ال يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئةيس ألكثةر مةن أربعةة أشةهر ويتخةذ المجلةس القةرار الةذي و.    

 يرتئيه في حال مرور تلك المدة.
 ةةلية مكافةةأة نهايةةة فةةي نيةةر جامعتةةه الرسةةمية األ يتقاضةةى رئةةيس الجامعةةة الرسةةمية المعةةين رئيسةةاً ز.      

سةاس مةدة خدمتةه فيهةا، وتحسةب لةه مسةتحقاته الماليةة أالخدمة من جامعتةه الرسةمية األ ةلية علةى 
 .لها وتتحملها عنه المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيساً 

هةذه المةادة فةي يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقا ألحكةام الفقةرة )د( مةن ح.     
إشةغال رتبةة األسةةتاذية فةي الجامعةةة الرسةمية التةةي ترأسةها أو فةةي جامعتةه الرسةةمية األ ةلية وبةةأعلى 

 .مربوعها ما لم يشعر الجامعة بعدم رنبته في االستمرار
 

الرئيس مسؤول أمام مجلس األمناء عن إدارة شؤون الجامعة، وهو رمر ال رف فيها، ويمارس  .أ  (:12المادة )
  :مهام وال الحيات التاليةال
تمثيةةل الجامعةةة أمةةام الجهةةات الرسةةمية والقضةةائية والهيئةةات واألشةةخاص جمةةيعهم وتوقيةةخ العقةةود  .1

لل ةةالحيات الممنوحةةه لةةه بموجةةب هةةذا القةةانون والتشةةريعات المعمةةول بهةةا فةةي  نيابةةة عنهةةا وفقةةاً 
 .الجامعة وبما ال يتعارض مخ قانون التعليم العالي والبحث العلمي

ارة شةةؤون الجامعةةة األكاديميةةة والعلميةةة والماليةةة واإلداريةةة وفقةةا ألحكةةام هةةذا القةةانون واألنظمةةة إد .2
 .والتعليمات والقرارات ال ادرة بمقتضى أي منها

دعةةةوة مجلةةةس الجامعةةةة ومجلةةةس العمةةةداء إلةةةى االنعقةةةاد ورئاسةةةة اجتماعاتهمةةةا واإلشةةةراف علةةةى   .3
 .توثيق القرارات ال ادرة عنهما ومتابعة تنفيذها

 .تقديم خعة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس األمناء  .4
إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وتقديمه للهيئة في حال الجامعة الخا ة ألخذ الموافقة  .5

عليةةةه ولمجلةةةس الجامعةةةة فةةةي حالةةةة الجامعةةةة الرسةةةمية تمهيةةةدا لرفعةةةه فةةةي الحةةةالتين إلةةةى مجلةةةس 
  .ناء المختصاألم

فيهةا مؤشةرات األداء العالميةة  تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبيناً  .6
في مجاالت التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمخ واألنشعة األخرى، وأي اقتراحةات 
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لجامعةةةة ليةةةة المعتمةةةدة لةةةذلك علةةةى أن يقةةةوم مجلةةةس الآل يراهةةةا مناسةةةبة لتعةةةوير الجامعةةةة وفقةةةاً 
  ء.بمناقشتها ورفعها إلى مجلس األمنا

اتخةاذ  في الجامعة، وذلك في الحاالت التةي يةرى أنهةا تسةتدعي  أو جزئياً  تعليق الدراسة كلياً  .7
ذا زادت مدة تعليةق الدراسةة علةى أسةبوع فعلةى الةرئيس عةرض األمةر علةى  مثل هذا القرار، وا 

  ا.ناء التخاذ القرار المناسب بشأنهمجلس األم
 ة.نسيب لمجلس األمناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء فروع الجامعالت .8
أي  ةةالحيات أخةةرى مخولةةة لةةه بموجةةب التشةةريعات المعمةةول بهةةا فةةي الجامعةةة أو أي مهةةام  .9

 .يكلفه بها مجلس األمناء
 للةةرئيس تفةةويض أي مةةن ال ةةالحيات المخولةةة إليةةه إلةةى أي مةةن نوابةةه أو العمةةداء أو المةةديرين فةةي    ب.

 ًا.ومحدد ن يكون التفويض خعياً أالجامعة أو رئيس فرع الجامعة كل في نعاق اخت ا ه على 
يختار الرئيس أحةد نوابةه للقيةام بأعمالةه وممارسةة  ةالحياته عنةد نيابةه، وفةي حةال شةغور من ةب     . 

الةةرئيس يكلةةف رئةةيس مجلةةس األمنةةاء أحةةد نةةواب الةةرئيس أو أحةةد العمةةداء فةةي حةةال عةةدم وجةةود نائةةب 
لةةى حةةين تعيةةين رئةةيس للجامعةةة وفقةةا ألحكةةام هةةذا إم بأعمالةةه ويمةةارس كافةةة  ةةالحياته لةةرئيس ليقةةو ل

  ن.القانو 
 

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

 .بوفاته أو بإعفائه من من به بالعريقة ذاتها
يشةةترع أن يكةةون نائةةب رئةةيس الجامعةةة أردنةةي الجنسةةية، وأشةةغل رتبةةة األسةةتاذية، ويجةةوز فةةي حةةاالت ب.    

 .استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن ال يحملون الجنسية األردنية
  يحدد فيه مهام و الحيات نوابه ورؤساء الفروع. ر الرئيس قراراً ي د    . 

 

 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

عضةوين عةن كةل كليةة يزيةد عةدد أعضةاء هيئةة التةدريس  عضو هيئة تدريس عن كةل كليةة أو .3
عضاء هيئة التدريس في كل كلية فةي معلةخ كةل عةام أينتخبهم  فيها على خمسة عشر عضواً 

جامعي، على أن يراعى تمثيل األقسام األكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو 
 .واحد

 .دارية والمالية في الجامعةإلالوحدات األكاديمية والفنية وا ثالثة من مديري .4
 .اثنين من المجتمخ المحلي .5
 .اثنين من ممثلي العلبة .6
 .أحد خريجي الجامعة .7
( مةن الفقةرة )أ( مةةن 7( و)6( و)5( و )4تم تعيةين أعضةاء المجلةس المن ةوص علةةيهم فةي البنةود )ب.   ية

 .هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة
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 يتولى مجلس الجامعة المهام وال الحيات التالية:   (:15المادة )

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

 دراسة الخعة السنوية للمشاريخ اإلنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس األمناء .ب
إل دار قراره بشأنها. أما إذا كانت الجامعة خا ة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل 

 .رفعها لمجلس األمناء

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

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

 

 :ضوية كل منوعاء( برئاسة الرئيس ى )مجلس العمديكون لكل جامعة مجلس يسم .أ  (:16المادة )
 .نواب الرئيس .1
 .عمداء الكليات والمعاهد والنشاع الجامعي .2
 :المهام وال الحيات التالية يتولى مجلس العمداءب.   

  ة.التو ية لمجلس األمناء بإنشاء الكليات والمعاهد واألقسام والمراكز العلمية داخل المملك     .1
نشةةاء البةةراما والتخ  ةةات األكاديميةةة ودمجهةةا فةةي نيرهةةا أو التو ةةية لمجلةةس األمنةةاء بإ     .2

 .وقف القبول فيها أو إلغائها
تعيةةين أعضةةاء هيئةةة التةةدريس فةةي الجامعةةة وتةةرقيتهم وتثبيةةتهم ونقلهةةم مةةن فئةةة إلةةى أخةةرى       .3

عةةارتهم ومةةنحهم اإلجةةازات بمةةا فةةي ذلةةك إجةةازة التفةةرغ العلمةةي واإلجةةازة دون راتةةب  وانتةدابهم وا 
نهاء خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية إلى أخرى داخل الجامعوقبول است  ة.قاالتهم وا 

تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشعتهم األكاديمية وأساليب تدريسةهم وبحةوثهم العلميةة      .4
 ها.واتخاذ القرارات المناسبة بشأن

التةدريس والفنيةين إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفةرنين ومسةاعدي البحةث أو      .5
 العةةاملين فةةي المجةةال األكةةاديمي فةةي الجامعةةة فةةي بعثةةات ومهةةام علميةةة ودورات تدريبيةةة وفقةةاً 

 ة.لنظام اإليفاد المعمول به في الجامع
دراسةةةةة مشةةةةاريخ الخعةةةةع الدراسةةةةية المقدمةةةةة مةةةةن مجةةةةالس الكليةةةةات والمعاهةةةةد والمراكةةةةز أ.        .6

 .ومناقشتها وا  دار قراراته بشأنها
داخلية لضبع ومراقبة نوعية ومستوى البراما والخريجين في الجامعة  وضخ أسس .ب

  ا.األمناء إلقراره ورفعها إلى مجلس
تقيةةةيم مسةةةتوى األداء األكةةةاديمي واإلداري والتح ةةةيل العلمةةةي فةةةي الجامعةةةة ضةةةمن معةةةايير      .7

وريةة وضوابع محددة بنماذ  معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتعةوير ورفعهةا فةي تقةارير د
 ء.لمجلس األمنا
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التنسةةةيب لمجلةةةس األمنةةةاء بأسةةةس القبةةةول وبأعةةةداد العلبةةةة المنةةةوي قبةةةولهم سةةةنويا فةةةي حقةةةول      .8
التخ  ةةات ضةةمن العاقةةات االسةةتيعابية العامةةة والخا ةةة المعتمةةدة لهةةا مةةن هيئةةة اعتمةةاد 

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

 ة.إنشاء كراسي األستاذي .10
 .مناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعةالتو ية لمجلس األ .11
 النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل األكاديمي في الجامعةة ممةا يعرضةه الةرئيس عليةه وال  .12

 ة.ألحكام التشريعات النافذ خرى وفقاً أيدخل ضمن اخت اص أي جهة 
 .الالزمة لتنفيذ أحكام األنظمة ذات العالقة بالعمل األكاديمي في الجامعةوضخ التعليمات   .13

 

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

 بإعفائه من من به بالعريقة ذاتها.
 علمةةيعةةن إدارة الشةةؤون األكاديميةةة واإلداريةةة والماليةةة للكليةةة وأمةةور البحةةث ال يكةةون العميةةد مسةةؤوالً ب.    

إلةةى الةةرئيس فةةي  فيهةةا، ويتةةولى تنفيةةذ قةةرارات مجلةةس الكليةةة ومجلسةةي الجامعةةة والعمةةداء ويقةةدم تقريةةراً 
 أو عند علب الرئيس عن أداء كليته وأنشعتها المختلفة.نهاية كل عام دراسي 

يجوز لمجلس األمناء بتنسيب من الرئيس وفي حاالت خا ة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء      .
بأعمال عميد الكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو  هيئة التدريس من الرتب األخرى قائماً 

 .له بقبول استقالته أو بتعيين بديل
للةةرئيس بنةةاء علةةى تنسةةيب العميةةد تعيةةين نائةةب أو أكثةةر لةةه ممةةن يحملةةون رتبةةة األسةةتاذية، لمةةدة سةةنة  د.      

قابلةةةةة للتجديةةةةد، ويتةةةةولى نائةةةةب العميةةةةد القيةةةةام باألعمةةةةال والمهةةةةام التةةةةي يكلفةةةةه بهةةةةا العميةةةةد وممارسةةةةة 
األمنةاء تعيةين أحةد ال الحيات التي يفوضها إليةه، علةى أنةه يجةوز عنةد الضةرورة وبموافقةة مجلةس 

 للعميد. أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة األستاذية نائباً 
 ه.يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة  الحياته عند نياب    .1    هة.

بأعمال العميد وممارسة في حال شغور من ب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام  .2
 ة.ألحكام الفقرة )أ( من هذه الماد ى حين تعيين عميد للكلية وفقاً لإ الحياته 

في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال   .3
ألحكام الفقرة )أ( من هذه المادة  لى حين تعيين عميد للكلية وفقاً إالعميد وممارسة  الحياته 
 ة أشهر.خالل مدة ال تتجاوز ثالث

  
جوز تعيين عمداء رخرين نير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاع جامعي، ولهذه الغاية ي (:18المادة )

 يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، ويتم تعيينهم وفقاً 
 .( من هذا القانون17ألحكام المادة )

 

 يكون لكل كلية مجلس يسمى )مجلس الكلية( برئاسة العميد وعضوية كل من: .أ  (:19)المادة 
 .نواب العميد .1
 .رؤساء األقسام األكاديمية في الكلية .2



19 
 

أنظمة وتعليمات(و دليل التشريعات )قوانين        

ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسةية فةي القسةم فةي معلةخ  .3
 كل عام دراسي.

والخبةرة يعينةان بقةرار مةن الةرئيس وبالتشةاور  اثنين من خار  الجامعةة مةن ذوي االخت ةاص .4
 .مخ العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة

يشةكل للكليةة المسةةتحدثة مجلةس مؤقةت بقةةرار مةن مجلةس العمةةداء بنةاء علةى تنسةةيب الةرئيس يتكةةون ب.    
قةةل يمةةارس  ةةالحيات عميةةد الكليةةة ومجلسةةها ومجةةالس األقسةةام ثةةة أعضةةاء علةةى األمةةن رئةةيس وثال
 قسام فيها.عميد للكلية ومجلس لها ومجالس األإلى حين تعيين 

 :الكلية المهام وال الحيات التاليةيتولى مجلس  .    
 اقتراح خعة الدراسة في الكلية وشروع منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.     .1
 إقرار المناها الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات واالقسام.    .2
مخ عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان  التنسيق    .3

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

 األقسام المخت ة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 العلمية والشهادات. التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات    .5
اإلشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مخ عمادتي البحث     .6

 ا.العلمي والدراسات العلي
التو ية في األمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية ونيرهم من القائمين بأعمال     .7

عار  يفاد، ومنح اإلجازات الدراسية، التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وا  ة وا 
وقبول االستقالة، ونير ذلك من األمور الجامعية بموجب أحكام األنظمة والتعليمات 

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

 

جلةةةس يتةةةألف مةةةن رئةةةيس القسةةةم وأعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس فيةةةه يكةةةون لكةةةل قسةةةم مةةةن أقسةةةام الكليةةةة م أ.  (:20المادة )
 .جميعهم

 :يتولى مجلس القسم المهام وال الحيات والمسؤوليات التالية   ب.
 .تقديم االقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخعع الدراسية في القسم .1
 .اقتراح المناها التدريسية للمواد في القسم .2
واالعالع على مشروعات البحث العلمةي، وتقةديم تشجيخ أنشعة البحث العلمي في القسم،  .3

التو ةةةيات الالزمةةةة سةةةواء أكانةةةت ألنةةةراض الةةةدعم أم النشةةةر أم المشةةةاركة فةةةي المةةةؤتمرات 
 .والندوات العلمية

 .تقديم االقتراحات حول توزيخ الدروس والمحاضرات .4
واإلعةةارة النظةر فةةي علبةةات التعيةةين والترقيةة والنقةةل مةةن فئةةة إلةةى فئةة أعلةةى والتثبيةةت والنقةةل  .5

واالنتةداب واإلجةازة واالسةةتقالة، وا  ةدار تو ةةياته بشةأنها وفقةا للتشةةريعات النافةذة، علةةى أن 
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ال يشةةترك عضةةو الهيئةةة التدريسةةية فةةةي النظةةر فةةي أي مةةن األمةةور أعةةاله إال إذا كةةان مةةن 
 ا.الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منه

 م.إعداد مشروع التقرير السنوي للقس .6
 .تخدم م لحة القسم والكلية والجامعة اقتراح أي موضوعات .7
 .دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم .8

رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحةث العلمةي، وتقيةيم أداء   .
 .العاملين فيه بما ال يتعارض مخ أحكام التشريعات النافذة

له لمدة سنة قابلة للتجديد بقةرار مةن الةرئيس بنةاء علةى تنسةيب  األساتذة في القسم رئيساً يعين أحد  د.
العميد إال أنه يجةوز فةي حةاالت خا ةة يقةدرها الةرئيس بنةاء علةى تنسةيب عميةد الكليةة تعيةين أحةد 

بأعمةةال رئةةيس القسةةم، وفةةي حةةال نيةةاب رئةةيس القسةةم أو  أعضةةاء هيئةةة التةةدريس فةةي القسةةم قائمةةاً 
لةةى حةةين عةةودة رئةةيس القسةةم أو إأحةةد أعضةةاء القسةةم للقيةةام بمهامةةه  به يكلةةف العميةةدشةةغور من ةة

 .ألحكام هذه الفقرة تعيين رئيس له وفقاً 
 

علةى الةرنم ممةةا ورد فةي أي تشةةريخ رخةر، يسةةمح ألعضةاء هيئةةة التةدريس فةةي الجامعةات الجمةةخ بةين مةةا أ.     (:21المادة )
 .ةيتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدي

يجةةةوز ألي عضةةةو هيئةةةة تةةةدريس االنتقةةةال مةةةن جامعةةةة رسةةةمية إلةةةى جامعةةةة رسةةةمية أخةةةرى  .1 ب.
بموافقةةةة مجلسةةةي العمةةةداء فةةةي الجةةةامعتين المعنيتةةةين وفةةةي هةةةذه الحالةةةة تعتبةةةر الخدمةةةة فةةةي 
الجامعة المنتقل إليها خدمة مستمرة لكافةة الغايةات وتنقةل حقوقةه الماليةة كافةة مةن الجامعةة 

 .انتهاء عمله فيها إلى الجامعة المنتقل اليهاالمنتقل منها فور 
تعتبةةر خدمةةة عضةةو هيئةةة التةةدريس المعةةين فةةي الجامعةةة الرسةةمية خدمةةة مسةةتمرة فةةي حةةال  .2

 .خرىأتعيينه في جامعة رسمية 
امعةة أخةرى إال بموافقةة ال يجوز أن يعين عضو هيئة التةدريس الملتةزم بالخدمةة لجامعةة فةي أي ج  .

 . ليةجامعته األ
 .ن تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاماً أال يجوز       .1 د.

ي يشةغل ( من هذه الفقةرة يسةتمر عضةو هيئةة التةدريس الةذ1على الرنم مما ورد في البند ) .2
 ن يكةةون الئقةةاً أبعين شةةريعة لةةى حةةين بلونةةه سةةن الخامسةةة والسةةإسةةتاذية فةةي العمةةل رتبةةة األ
 .كاديميةعماله األألممارسة   حياً 

 

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

 .األستاذ المشارك .ب
 .األستاذ المساعد . 
 .المدرس .د
 .المدرس المساعد .ه
 .ساألستاذ الممار  .و
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للجامعةةة الرسةةمية موازنةةة مسةةتقلة خا ةةة بهةةا يعةةدها الةةرئيس ويوافةةق عليهةةا مجلةةس الجامعةةة ويقرهةةا   أ. (:32المادة )
 .المجلس مجلس األمناء وي ادق عليها

للجامعة الخا ة موازنة مستقلة خا ة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق  .1 ب.
 .عليها الهيئة ويقرها مجلس األمناء وي ادق عليها المجلس

يفةةةتح للجامعةةةة الخا ةةةة حسةةةاب خةةةاص مسةةةتقل عةةةن حسةةةابات المالةةةك أو الهيئةةةة فةةةي أحةةةد  .2
 لموازنتها التشغيلية السنوية مضةافاً  الجامعة عبقاً  البنوك في المملكة تودع فيه مخ  ات

( مةن هةذا القةانون ويةتم اإلنفةاق منةه 25إليها ما يتم تخ ي ه عبقا للفقةرة )أ( مةن المةادة )
 .بقرار من الرئيس

لفةةرع الجامعةةة الرسةةمية موازنةةة مسةةتقلة يعةةدها رئةةيس الفةةرع، ويوافةةق عليهةةا مجلةةس الجامعةةة ويقرهةةا   .
 .مجلس األمناء

لفةرع الجامعةة الخا ةةة موازنةة مسةةتقلة يعةدها رئةةيس الفةرع ويناقشةةها مجلةس الجامعةةة وتوافةق عليهةةا  د.
 .الهيئة ويقرها مجلس األمناء

 

 :يليتتألف الموارد المالية للجامعة مما       أ.    (:42المادة )
 .الرسوم الدراسية .1
 .ريخ أموالها المنقولة ونير المنقولة .2
ريسية واستشارية وبحثيةة للكليةات والمعاهةد والمراكةز، ومةا يتح ةل مةن ما يتح ل من أنشعة تد  .3

 .المشاريخ اإلنتاجية والمرافق الجامعية
المساعدات والهبات والمةنح والو ةايا والتبرعةات والوقةف شةريعة موافقةة مجلةس الةوزراء إذا كانةت  .4

 .من م در نير أردني
 .أي إيرادات أخرى .5

 .ة الرسمية ما يخ ص لها من مبال  في الموازنة العامة للدولةيضاف للموارد المالية للجامع   ب. 
 .تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس األمناء .1     .

تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس األمنةاء مباشةرة، وتتةولى مراقبةة األمةور اإلداريةة والماليةة  .2
 .قارير ربعية ون ف سنوية وسنوية إلى مجلس األمناءفي الجامعة، وعليها تقديم ت

يرفخ رئيس مجلس األمناء نسخة عن التقرير ن ف السنوي والتقرير السنوي إلى المجلس  .3
 .للم ادقة عليهما

 

( مةن موازنتهةا السةنوية مةن مواردهةا الماليةة الةواردة %5تخ ص الجامعة ما ال تقل نسبته عةن ) أ. (:25المادة )
( مةن هةةذا القةانون ألنةةراض البحةث العلمةةي واالبتكةار والنشةةر والمةؤتمرات العلميةةة 24)فةي المةةادة 

واإليفاد للح ول على درجتي الماجستير والةدكتوراه، علةى أن ال تقةل النسةبة المخ  ةة للبحةث 
 ( وال تقةل النسةبة المخ  ةة ل يفةاد عةن%3العلمي واالبتكار والنشر والمةؤتمرات العلميةة عةن )

.(%1)  
تحويل الفائض من النسبة المخ  ة وفةق أحكةام الفقةرة )أ( مةن هةذه المةادة ل ةالح  ةندوق  يتم   .ب

دعم البحث العلمةي واالبتكةار إذا لةم ت ةرف خةالل أربةخ سةنوات مةن تةاريخ تخ ي ةها ألي مةن 
 .األنراض المن وص عليها في تلك الفقرة
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%( علةةى األقةةل 2نسةةبته )يخ ةص للجامعةةة التةةي مضةةى علةى تأسيسةةها عشةةر سةةنوات فةأكثر مةةا   .     
( مةن هةةذا القةانون إلعةادة تأهيةةل 24مةن موازنتهةا السةةنوية مةن مواردهةا الةةواردة فةي المةادة ) سةنوياً 

 .مبانيها و يانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها
 

 .عامةلقانون تح يل األموال ال عامة تح ل وفقاً  تعد أموال الجامعة الرسمية أمواالً  أ. (:26المادة )
تتمتخ الجامعة الرسمية بجميخ اإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتخ بها الوزارات والةدوائر الحكوميةة  ب.

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

يةةام علةى الةرنم ممةةا ورد فةي أي تشةةريخ رخةر، تتةةولى الجامعةة الرسةةمية وداخةل حرمهةةا الخةاص الق أ. (:27المادة )
باألعمةةال والخةةدمات العامةةة جميعهةةا وتةةوفير الوسةةائل والمرافةةق الضةةرورية التةةةي يقتضةةيها تحقيةةق 
أهدافها وناياتها المن ةوص عليهةا فةي هةذا القةانون وتةوفير وسةائل حمايةة ممتلكاتهةا وموجوداتهةا 

مخععةةات للتنظةةيم الةةذي تقةةرره وال بمةةا فةةي ذلةةك إقامةةة األبنيةةة واإلنشةةاءات التةةي تحتةةا  إليهةةا وفقةةاً 
 .والت اميم التي تراها مناسبة

مةةةن الةةةرئيس والةةةذين يعملةةةون علةةةى حراسةةةة الجامعةةةة الرسةةةمية  يكةةةون للمةةةوظفين المفوضةةةين خعيةةةاً     .ب
وفروعهةةةةةا ومنشةةةةةاتها وحفةةةةةظ األمةةةةةن الةةةةةداخلي فيهةةةةةا  ةةةةةفة الضةةةةةابعة العدليةةةةةة وذلةةةةةك فةةةةةي حةةةةةدود 

 .اخت ا اتهم
 

 :وأي تشريخ رخرعلى الرنم مما ورد في قانون الشركات    (:28المادة )
تكةةةةون الهيئةةةةة مسةةةةؤولة مباشةةةةرة عةةةةن النفقةةةةات والمشةةةةاريخ الرأسةةةةمالية اإلنشةةةةائية والمبةةةةاني والمرافةةةةق       أ.

وال يانة الالزمة للجامعة الخا ة الموافق عليها من الهيئة وتةدبير مةوارد تمويلهةا حسةب الخعةة 
 .المعتمدة من مجلس األمناء

 .كاديمية بأي  ورة كانتشؤون الجامعة األ ة التدخل بإدارةال يجوز للهيئ   ب.
لأل ةةةول المحاسةةةبية  تمسةةةك الجامعةةةة الخا ةةةة الحسةةةابات والقيةةةود الماليةةةة المنظمةةةة لعملهةةةا وفقةةةاً   .

المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منهةا خاضةعة للتةدقيق مةن قبةل 
 .محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية

 

يجتمةةخ كةةل مجلةةس مةةن المجةةالس المن ةةوص عليهةةا فةةي هةةذا القةةانون بةةدعوة مةةن رئيسةةه أو ممةةن  أ. (:29دة )الما
 .ينوب عنه في حال نيابه

 .لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها لالجتماع باستثناء مجلس األمناء   ب.
وعلةى  لةى رئيسةه لعقةد اجتمةاع لةه،إيجوز لما ال يقل عن ن ف أعضاء أي مجلةس تقةديم علةب   .

مةن تةاريخ تقةديم العلةب  رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته لالجتماع خالل خمسة عشةر يومةاً 
 .ليهإ

 

يتألف الن اب القانوني الجتماع أي مجلس من المجالس المن وص عليها في هذا القانون بحضور     (:30المادة )
 .الحاضريناألنلبية المعلقة ألعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أ وات أعضائه 

 

يجوز االعتراض على القرارات ال ادرة عن أي مجلس إلةى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار    (:31المادة )
 .نهائياً  ال ادر عنه قراراً 
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للجامعة الرسمية إنشاء  ناديق ل سكان واالدخار واالستثمار والتبرعات والعلبة وأي  ناديق أخرى   (:32المادة )
ة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتخ كل  ندوق باستثناء  ندوق التبرعات و ندوق العلبة تخص الهيئ

بالشخ ية االعتبارية، وتحدد األحكام المتعلقة بإنشائها وناياتها وعريقة إدارتها وشروع االنتساب إليها 
بها بموجب أنظمة  واالشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وت فيتها وسائر األمور المتعلقة

 .ت در لهذه الغاية
 

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

 

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

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

 .بها خا اً  في الجامعة األردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخا ة نظاماً 
 

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

والمحاضةةةةرين ومسةةةةاعدي البحةةةةث والتةةةةدريس والمعةةةةارين والمتعاقةةةةةدين تعيةةةةين أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس  .أ
عةةةارتهم  والمةةوظفين والمسةةتخدمين وجميةةخ العةةاملين فةةي الجامعةةة وتثبيةةتهم وتةةرقيتهم ونقلهةةم وانتةةدابهم وا 
نهةةةاء  ومةةةنحهم اإلجةةةازات بمةةةا فةةةي ذلةةةك إجةةةازة التفةةةرغ العلمةةةي واإلجةةةازة دون راتةةةب وقبةةةول اسةةةتقاالتهم وا 

 هم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المت لة بعملهم الجامعي.خدماتهم وتعيين حقوق
 .تعيين رؤساء الجامعات .ب
 .شؤون االنتقال والسفر والتأمين ال حي . 
 .مساءلة وتقييم أداء القيادات األكاديمية في مؤسسات التعلةيم العالي .د
 كاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.ل األممارسة العم .ه
 .مالية وشؤون اللوازم واألشغالاألمور ال .و
جراءاتها .ز  .منح الدرجات والشهادات وتحديد شروعها وأسسها وقواعدها وا 
 .بما في ذلك اإلنفاق على الموفدين والشروع المتعلقة باإليفاد البعثات العلمية .ح
 .أمور البحث العلمي .ع

 

يسية والعاملين والعلبة ومساكن العلبة ي در مجلس الجامعة التعليمات الخا ة بنوادي الهيئة التدر  (:36المادة )
 .وأي أمور أخرى تتعلق بأنشعة العلبة االجتماعية والثقافية

  

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

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

 

 . حكام هذا القانونأرئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ  (:39المادة )
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 ويعمل به اعتبارًا من، 2012لسنة  *"نظام الهيئة التدريسية في جامعة عمان األهلية"يسمى هذا النظام   (:1المادة )

 .20/03/2012 تاريخ
 

 الفصل األول: التعريفات
 

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

 

 جامعة عمان األهلية : الجامعة

 مجلس عمداء الجامعة : المجلس

 رئيس الجامعة : الرئيس

 لجنة التعيين والترقية : اللجنة

 أي كلية في جامعة عمان األهلية : الكلية
 عميد الكلية : العميد

 أي قسم أكاديمي في الجامعة : قسمال
 األستاذ المشارك، األستاذ المساعد، المدرستاذ، األس : عضو هيئة التدريس

 نظام الهيئة التدريسية في جامعة عمان األهلية : النظام
 

 لجنة تسمى )لجنة التعيين والترقية( برئاسة الرئيس وعضوية نواببين أعضائه  يشكل المجلس من  (:3المادة )
الرئيس وعميد واحد على األقل ممن هم برتبة أستاذ، تتولى ممارسة ال الحيات المتعلقة بشؤون أعضاء 

 هيئة التدريس وفقًا ألحكام هذا النظام.
 

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته، ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة،   (:4المادة )
نهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تو ية من اللجنة، وتنسيوقبول استقالته ب كل من مجلس ، وا 

 .القسم ومجلس الكلية
 

 الفصل الثاني: التعيين
 

 :اآلتيةمن يعين عضوًا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروع العامة  يشترع في  (:5المادة )
حقل اخت ا ه تمكنه من التدريس  أن يكون قد ح ل على درجة جامعية أو شهادة مهنية في .أ

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

 
 
 
 
 

 20/03/2012( تاريخ 2012-05/01/2011قرار مجلس األمناء رقم ) *
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ر إليها في البند )أ( من هذه المادة بالدراسة أن يكون قد ح ل على الدرجة العلمية المشا .ب
 المنتظمة، وذلك من جامعة معترف بها.

 الئقًا من الناحية ال حية بناًء على تقرير من اللجنة العبية التي تعتمدها الجامعة. يكون أن  .
 أن يكون نير محكوم عليه بجناية أو بجنحه مخّلة بالشرف واآلداب العامة. .د
 .د انتهت خدمته في الجامعة حكماً أن ال يكون ق .ه
أن ال يكون قد أنهيت خدمته في الجامعة أو مكان عمله السابق بسبب عقوبة تأديبية أو  .و

 قضائية.
 أن ال يكون ملتزمًا بالعمل لدى أي جهة أخرى. .ز

درته على القيام للمجلس أن يضخ شروعًا أخرى يراها ضرورية للتحقق من مالئمة المرشح  للتعيين وق  (:6المادة )
 بالواجبات التدريسية.

عند النظر في العلب المقدم للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية يشترك في الت ويت على القرار   (:7المادة )
 أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المعلوب التعيين فيها أو الرتبة األعلى منها.

سبوعين من أرئيس القسم األكاديمي رأي مجلس القسم في التعيين إلى العميد خالل مدة ال تتجاوز يرفخ  (:8المادة )
تاريخ إحالة العلب إليه، وللعميد إذا لم يتسلم رأي القسم الخعي خالل المدة المحددة أن يعرض 

 الموضوع مباشرة على مجلس الكلية، الذي يرفخ بدوره تو يته إلى المجلس.

للرئيس الموافقة على تأجيل مباشرة عضو الهيئة التدريسية لعمله بما ال يتجاوز ف اًل يحق  أ. (:9المادة )
 دراسيًا واحدًا.

إذا لم يباشر المعين عمله خالل مدة أق اها أسبوعان من التاريخ المحدد لمباشرته، يعتبر  ب.
 عذر يقبله الرئيس.مستنكفًا عن العمل، كما يعتبر قرار تعيينه ملغى حكمًا إال إذا تقدم ب

يجوز النظر في تعديل رتبة عضو الهيئة التدريسية أو راتبه إذا قدم علبًا بذلك خالل ثالثة أشهر  .أ (:10المادة )
 من تاريخ تعيينه في الجامعة.

يقدم علب تعديل الرتبة إلى رئيس القسم ويبت المجلس بالموضوع بناًء على تنسيب اللجنة  .ب
مجلس القسم وتو ية مجلس الكلية، وفي جميخ األحوال ال تحتسب أجزاء المستندة إلى تنسيب 
 السنة ألنراض الرتبة.

من يعين برتبة مدرس في الجامعة، أن يكون  شترع فيمن هذا النظام ي (5) مخ مراعاة أحكام المادة(:11المادة )
خ ص الذي سيعين جامعة معترف بها في حقل التحا اًل على درجة الماجستير أو ما يعادلها من 

 فيه.

من يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن  من هذا النظام يشترع في (5)مخ مراعاة أحكام المادة  (:12المادة )
أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة، أو أن  (.Ph.D)يكون قد ح ل على درجة الدكتوراه 

فنية في التخ ص تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة  تكون لديه شهادة مهنية سارية المفعول، أو شهادة
 أكاديمية أو مهنية تعترف بها الجامعة.
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من يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما  من هذا النظام يشترع في (5) مخ مراعاة أحكام المادة  (:13المادة )
 :أتيي
 ( من هذا النظام.12أن يكون قد ح ل على المؤهل العلمي المن وص عليه في المادة ) .أ

علمي وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة ال تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد  ب.
أدى إلى تقدم  قيماً  أو فنياً  أو مهنياً  نشر إنتاجًا علمياً  وأمن مستوى جامعي معترف بهما 

من هذا  (12)المادة المعرفة، قام به بعد ح وله على المؤهل العلمي المن وص عليه في 
النظام، على أن تتوفر في هذا اإلنتا  الشروع والموا فات التي تعلبها الجامعة للترقية إلى رتبة 

 أستاذ مشارك.
 

 ي:أتمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما ي من هذا النظام يشترع في (5)مخ مراعاة أحكام المادة  (:14المادة )
 ( من هذا النظام.12 وص عليه في المادة )أن يكون قد ح ل على المؤهل العلمي المن أ.

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

وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجًا علميا قّيمًا أدى إلى تقدم المعرفة على أن  . 
 اإلنتا  الشروع والموا فات التي تعلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ. تتوفر في هذا

 

( من هذا النظام يجوز عند تعيين أي شخص عضوًا في الهيئة 14، 13مخ مراعاة أحكام المادتين ) (:15المادة )
الجامعة التدريسية في الجامعة أن تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها 

وتعتمد تلك الرتبة في تحديد راتبه ورتبته وأقدميته في هذه الرتبة، وأي حقوق أخرى تناولتها أحكام هذا 
 النظام.

 

 الفصل الثالث: االنتقال
 

يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية من قسم إلى رخر داخل الكلية بقرار من المجلس وتو ية من  أ.    (:16المادة )
 تنسيب مجلسي القسمين وتو ية مجلس الكلية. اللجنة بناًء على

يجوز انتقال عضو الهيئة التدريسية من كلية إلى رخرى داخل الجامعة بقرار من المجلس  ب.
 وتو ية من اللجنة بناًء على تنسيب مجلسي القسمين وتو ية مجلسي الكليتين المعنيتين.

 

 الفصل الرابع: الترقية
 

 التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ إذا: يرقى عضو الهيئة  (:17المادة )
ذا  ةتوفرت لديه في الرتبة التي سيتم ترقيته منها أقدمي أ. في الجامعة ال تقل عن خمس سنوات. وا 

احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة يشترع لترقيته في هذه 
 على األقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.الحالة أن يكون قد قضى سنتين 

 كان ناجحًا في تدريسه. ب.

 كان ناجحًا في عالقاته مخ العاملين في الجامعة.  .
 االستشارات في مجال تخ  ه. في العمل التعوعي وخدمة المجتمخ وتقديمد.     كان فاعاًل 
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يته منها إنتاجًا علميًا قيمًا أدى إلى تقدم نشر أو قبل له للنشر، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترق هة.
المعرفة في مجال تخ  ه، على أن يكون قد نشر جزءا من هذا اإلنتا  العلمي أثناء خدمته 
في الجامعة، ويجوز أن تحسب ضمن اإلنتا  العلمي المعتمد للترقية األعمال المهنية أو الفنية 

 يمها تقييمًا أوليًا.المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة بعد تقي
 لم ي در بحقه عقوبة تأديبية أعلى من التنبيه في السنتين األخيرتين. .و

 

 هوواجبات الفصل الخامس: مهام عضو الهيئة التدريسية
 

يتمتخ عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نعاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير  (:18المادة )
ما يت ل بالتدريس والبحث العلمي والنشاعات الجامعية األخرى وذلك في  تبادل الرأي، فيوالنشر و 

 حدود القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

 

 ي:أتفي الجامعة ما ي هتشتمل مهام عضو الهيئة التدريسية وواجبات (:19المادة )
 التدريس بكفاءة. أ.

 ات.إجراء البحوث والدراس ب.

اإلشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث العلبة وتقاريرهم ونشاعاتهم العلمية واالجتماعية   .
 وتوجيههم.

 اإلرشاد األكاديمي. د.
 االشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة. هة.
 التفرغ لواجبه العلمي. و.
 النهوض بالجامعة.    .ز

 جتمخ والعمل التعوعي.خدمة الم ح.

 بما في ذلك ساعات الدوام.  هاااللتزام التام بأنظمة الجامعة وتعليمات ع.

 

( أربعين ساعة توزع على التدريس 40تكون ساعات العمل األسبوعي لعضو الهيئة التدريسية ) أ. (:20المادة )
مهام عضو الهيئة  والبحث العلمي وخدمة المجتمخ والواجبات الجامعية األخرى، ويتم تحديد

( من هذا النظام من قبل رئيس القسم وعميد 19التدريسية نير المن وص عليها في المادة )
 الكلية.

( 9مخ مراعاة ما ورد في البند )أ( من هذه المادة يكون الحد األعلى للعبء التدريسي لألستاذ ) .ب
عشرة ساعة معتمدة،  ي( أثنت12تسخ ساعات معتمدة، ولألستاذ المشارك واألستاذ المساعد )

 ( خمس عشرة ساعة معتمدة.15وللمدرس )
للرئيس إذا اقتضت الحاجة أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى يحق  . 

 أعباء ومسؤوليات إدارية.

ديمية في على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه تقريرًا سنويًا عن نشاعاته األكا أ. (:21المادة )
التدريس واإلشراف والبحث العلمي ونشاعاته نير األكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمخ واللجان 

 ونيرها.
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يعد رئيس القسم تقريرًا سنويًا يتضمن نشاعات القسم ويرفعه إلى عميد الكلية بعد إقراره  .1 ب.
 من مجلس القسم.

كلية ويرفعه إلى الرئيس بعد إقراره من يعد عميد الكلية تقريرًا سنويًا يتضمن نشاعات ال .2
 مجلس الكلية.

 

في الحاالت التي يوجد فيها ثالثة أعضاء هيئة تدريس فأكثر في حقل تخ ص واحد يجوز لمجلس  (:22المادة )
القسم بموافقة مجلس الكلية تكوين شعبة لهذا التخ ص تعمل في نعاق المجلس المذكور، ويتولى إدارة 

الحالة مشرف يعينه عميد الكلية من بين أعضاء الهيئة التدريسية في ذلك  شؤون الشعبة في هذه
 التخ ص بناء على تنسيب رئيس القسم.

 

بعد لعضو الهيئة التدريسية إلقاء المحاضرات أو اإلشراف على الرسائل الجامعية خار  الجامعة يحق  (:23المادة )
على أن ال يزيد شريعة وتنسيب رئيس القسم،  بناء على تو ية من عميد الكليةًا خعيموافقة الرئيس 

 عدد هذه المحاضرات عن ثالث ساعات معتمدة أسبوعيًا خالل الف ل أو ثالث رسائل جامعية.
 

 الفصل السادس: العقود

 نظام التعاقد وتكون العقود سنوية. حسبأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة تم تعيين ي أ. (:24المادة )
رئيس، على أن يتم ذلك قبل الأعضاء هيئة التدريس الرانبين بذلك سنويًا بعد موافقة  تجدد عقود ب.

 قل.ألشهرين من تاريخ انتهاء العقد على ا
رئيس إبرام عقود مدتها ثالثة سنوات مخ من يراه مناسبًا من أعضاء هيئة التدريس وذلك لل حقي  .

 العالي بهذا الخ وص.وفقًا لتعليمات االعتماد ال ادرة عن مجلس التعليم 
 تعتبر الشروع الواردة في عقد التعيين ملزمة لعرفيه من كافة النواحي. د.

 

 الفصل السابع: اإلجازات

 ي:أتتكون اإلجازة السنوية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما ي       أ.        (:25المادة )
 ية.أحد عشر أسبوعًا لكل من أعضاء الهيئة التدريس  .1

 ثمانية أسابيخ ل داريين من أعضاء الهيئة التدريسية.  .2

توزع اإلجازة السنوية المن وص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة بين الف ول وفقًا للتعليمات  ب.
التي ي درها الرئيس، إال إذا اقتضت عبيعة العمل خالف هذا الترتيب، وفي جميخ األحوال 

 ز تر يدها للسنة التي تليها.تكون اإلجازة سنوية وال يجو 
يعتبر عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خالل الف ل الدراسي ال يفي على رأس عمله   .

وذلك ألنراض عقد اجتماعات مجالس األقسام ومجالس الكليات، والمهام الجامعية األخرى التي 
 يكلف بها.

الل إجازته السنوية لقاء مكافأة مالية للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خيحق  د.
 يحددها.
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هيئة التدريس الحامل إجازة أمومة قبل الوالدة وبعدها لمدة عشرة أسابيخ مت لة وبراتب  ةتستحق عضو   (:26المادة )
كامل مخ العالوات بناًء على تقرير عبي م دق من المرجخ المختص على أن ال تقل المدة التي تمنح 

 بعد الوالدة عن ستة أسابيخ. من إجازة األمومة
 

للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة ال تزيد يحق   (:27المادة )
 مدة خدمته في الجامعة. أثناءأسبوعين ألداء فريضة الحا، وتمنح هذه اإلجازة مرة واحدة  نمدتها ع

 

 مرضية والعارئة وشروع منحها بموجب تعليمات ي درها الرئيس.تحدد اإلجازة ال  (:28المادة )

للمجلس أن يمنح عضو الهيئة التدريسية إجازة دون راتب لمدة ف ل دراسي واحد، شريعة  حقي أ. (:29المادة )
أن يكون عقده مستمرًا خالل فترة اإلجازة وأن يكون قد مضى على خدمته في الجامعة ثالث 

 قل. سنوات متوا لة على األ
هذه اإلجازة دون راتب في أقدمية الراتب وال تحتسب ضمن سنوات الخدمة ألنراض  تحتسب ب.

 الترقية.
 

نيالفصل الثامن: المحاضرون غير المتفرغ

للرئيس بناًء على تنسيب عميد الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين نير يحق  أ. (:30المادة )
م بأعمال التدريب في الجامعة خالل ف ل دراسي واحد أو أكثر، وذلك متفرنين للتدريس أو القيا

 وفقًا لألسس المقررة في الجامعة.
للرئيس دعوة أشخاص من خار  الجامعة إللقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية أو  يحق ب.

 تدريسية أو تدريبية فيها لمدة محددة، وذلك وفقا لألسس والشروع التي يقررها.
 

 لتاسع: إيفاد أعضاء الهيئة التدريسيةالفصل ا

أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم إيفاد عضو الهيئة التدريسية في  للرئيس بعد يحق أ. (:31المادة )
دورات علمية خار  الجامعة، وتنظم األمور المتعلقة بهذا اإليفاد بما في ذلك األمور المالية وفقًا 

 .البعثات العلميةلنظام 
ف ل دراسي واحد أو أربعة أشهر تعبق على عضو الهيئة  نإذا زادت مدة الدورة العلمية ع ب.

في الجامعة والتعليمات ال ادرة بموجبه، وفي جميخ  البعثات العلميةالتدريسية أحكام نظام 
 لعضو الهيئة التدريسية الذي يوفد في دورة علمية االلتحاق بالدورة قبل تقديم حقاألحوال ال ي

 .البعثات العلميةكفالة أ ولية وفقًا لنظام 
 ي رف لعضو الهيئة التدريسية الموفد:  .

يابًا، ولمرة واحدة فقع.  .1  أجور سفر بالدرجة السياحية إلى الجهة الموفد إليها ذهابًا وا 
 رسوم الجامعة أو المؤسسة الموفد إليها. .2
 في الجامعة.وفقًا للتعليمات المعمول بها  المخ  ات الشهرية .3
 نفقات عارئة تدفخ مرة واحدة عند بداية الدورة وفقًا للتعليمات المعمول بها في الجامعة. .4
تكاليف التأمين العبي للموفد، وت رف سلفه وتسدد بموجب إي االت رسمية سنويًا،  .5

 عة.وتحدد مساهمة الجامعة في هذه التكاليف سنويًا وفقًا للتعليمات المعمول بها في الجام
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 الفصل العاشر: انتهاء الخدمة

اعتبارًا من التاريخ الذي يحدده  اآلتيةتنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بإحدى الحاالت   (:32المادة )
 :القرار ال ادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة

 .قبول االستقالة أ.
وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارًا من نهاية العام الجامعي إتمام السبعين من العمر،  ب.

الذي أتم فيه سن السبعين، إال إذا كان يحمل رتبة أستاذ وكانت هناك حاجة لخدماته فيجوز 
 رئيس التعاقد معه. لل

 .فقدان الوظيفة  .
 .االستغناء عن الخدمة أو إنهاء العقد د.
 العزل. هة.
لجامعة رواتبه وعالواته عن الشهر الذي توفي فيه باإلضافة إلى راتب وعالوات الوفاة، وتدفخ ا و.

 .الشهر التالي
 .فقدان شرع من شروع التعيين الواردة في هذا النظام ز.

قدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خعيا ( من هذا النظام ت4مخ مراعاة أحكام المادة رقم ) أ. (:33المادة )
إلى عميد الكلية المعني قبل شهر واحد من تاريخها،  وللرئيس عدم التقيد  بواسعة رئيس القسم

 بهذا الشرع الزمني إذا رأى مبررًا لذلك.
أسابيخ من تاريخ  4 نيبل  عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خالل مدة ال تزيد ع ب.

ال اعتبرت مقبولة حكماً   بعد ذلك. تقديمها وا 
التدريسية الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله حتى قبولها وتبليغه خعيا على عضو الهيئة   .

ال اعتبر فاقداً   .لوظيفته بذلك وا 

 نيعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدًا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد ع (:34المادة )
 د مرور سنة على األقل على فقده الوظيفة.أسبوعين متوا لين، وال ينظر في إعادة تعيينه إال بع

 

 الفصل الحادي عشر: اإلجراءات التأديبية

القيام بالمهام والواجبات الجامعيةة المنوعة به، والتقيد بأحكام القوانين  الهيئة التدريسية عضوعلى  (:35المادة )
، وذلك تحت اآلتيةاألمور واألنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنخ في سياق ذلك عن 

 عائلة المسؤولية:
 العمل خار  الجامعة دون موافقة خعية من الرئيس. أ.

 القيام بأي عمل يتعارض مخ مهامه الجامعية وواجباته. ب.
 ممارسة أي نشاع حزبي أو عائفي أو إقليمي داخل الجامعة.  .
إال إذا كلف بذلك من قبل  االشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس إدارة الشركات، د.

 رئيس الجامعة أو بموافقته.
 القيام بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها. هة.
 اإلخالل بالقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. و.
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ت المعمول بها في الجامعة توقخ إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارا (:36المادة )
 :اآلتيةعليه إحدى العقوبات التأديبية 

التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خالل ثالث سنوات متتالية، ترفخ في المرة الثالثة  أ.
 إلى عقوبة اإلنذار.

المرة الثالثة  اإلنذار، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خالل خمس سنوات متتالية، ترفخ في ب.
 إلى عقوبة اإلنذار النهائي.

اإلنذار النهائي، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي   .
 مخالفة بعد ذلك.

 االستغناء عن الخدمة مخ  رف جميخ االستحقاقات المالية. د.
 العزل من الجامعة. هة.

( 36( من هذا النظام توقخ العقوبات التأديبية المن وص عليها في المادة )42ة )مخ مراعاة أحكام الماد (:37المادة )
 :اآلتيةمن هذا النظام وفقًا لل الحيات 

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

 .تبليغه بهاار بذلك إلى الرئيس خالل عشرة أيام من تاريخ يستأنف القر 
 .للرئيس أن يوقخ عقوبة التنبيه وعقوبة اإلنذار وعقوبة اإلنذار النهائييحق   .
للمجلس التأديبي أن ينسب بإيقاع أي من العقوبات التأديبية المن وص عليها في المادة يحق  د.

له ويتناسب مخ ظروف الدعوى التأديبية المرفوعة  ( من هذا النظام، وذلك وفقا لما يتبين36)
 إليه، على أن ي در القرار بإيقاع العقوبة من رئيس الجامعة.

ال يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميًا على حامل رتبة أعلى، وفي هذه  أ. (:38المادة )
 ة األعلى الذي يحق له إيقاعها.الحالة ترفخ التو ية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتب

ال يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية،  ب.
تاحة الفر ة له للدفاع عن نفسه أمام الجهة التي لها  الحية النظر في اإلجراءات المتخذة  وا 

 بحقه.

نة قابلة للتجديد بقرار من مجلس العمداء برئاسة أحد نواب الرئيس يشكل المجلس التأديبي لمدة س (:39المادة )
وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة األستاذية الذين لم توقخ 
عليهم أي عقوبة، ولمجلس العمداء إعفاء أي منهم من عضوية المجلس أو قبول إعفائه منها. ويجوز 

 يين أحد األعضاء من حملة رتبة األستاذ المشارك. في حاالت خا ة تع

يجتمخ المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية إذا حضرها رئيس المجلس  (:40المادة )
 وجميخ األعضاء، ويتخذ المجلس قراراته باألنلبية.

مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية  أ. (:41المادة )
تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم  الحية توقيعها فيترتب عليه رفخ أمر 
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المخالفة إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مخ بيان األسباب الموجبة إلحالتها 
 إلى الرئيس.

ات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفخ إليه بمقتضى أحكام للرئيس اتخاذ اإلجراءيحق  ب.
الفقرة )أ( من هذه المادة، وذلك حسبما تقتضي به الوقائخ المت لة بها بما في ذلك توقيخ العقوبة 
التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن  الحياته أو تشكيل لجنة ثالثية لتق ي 

اء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة األستاذية، والت رف بعد ذلك الحقائق برئاسة أحد أعض
بالمخالفة وفقًا لتقرير لجنة تق ي الحقائق لنتائا التحقيق بحفظها، أو توقيخ العقوبة، أو بإحالتها 

 إلى المجلس التأديبي.
س العمداء يحق لعضو الهيئة التدريسية استئناف قرار المجلس التأديبي ال ادر بحقه أمام مجل  .

 في مدة زمنية ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغه للقرار.

 ستئناف خالل عشرة أيام من تاريخ تقديم العلب.الينظر مجلس العمداء في علب ا د.

 يكون القرار ال ادر من مجلس العمداء قععيًا مستوفيًا لل يغة التنفيذية.   ه.

ة المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من الئحة المخالفة المنسوبة يبل  عضو الهيئة التدريسي أ. (:42المادة )
إليه، في مكان عمله في الجامعةة أو مكان إقامته أو عنوانه المختار قبل موعد الجلسة المحددة 
للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على األقل، وله أن يرد ب ورة خعية على الالئحة 

 ويعتبر التبلي  إلى العنوان الم رح به في العقد موعنًا مختارًا.خالل أسبوع من تاريخه، 
عالع على جميخ أوراق ملف الدعوى، اللعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي ا ب.

 والدفاع عن نفسه أمام المجلس.

 :االتيةلحاالت للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من ايحق  أ. (:43المادة )
 .إذا أحيل إلى المجلس التأديبي  .1

 إذا أحيل إلى المدعي العام بعلب من الجامعة. .2

إذا أحيل إلى المحكمة بسبب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األخالق أو اآلداب  .3
 العامة أو األمانة أو النظام العام.

عن العمل من راتبه وعالواته على أن ال للرئيس أن يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف يحق  ب.
 تقل عن خمسين في المائة من مجموعها.

ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خالل مدة أق اها أسبوعان من   أ. (:44المادة )
 تاريخ إحالة الدعوى إليه.

 ي ت تلى فيها تو يات.تكون جلسات المجلس التأديبي سرية بما في ذلك الجلسة الت ب.

يضًا تشكيل أي لجنة يراها أللمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، وله  (:45المادة )
جراء  مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها،  وا 

 تو ية المناسبة في الدعوى.ما يلزم لتمكينه من إ دار ال
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أديبي عن حضور أي من   والمحال إلى المجلس التمبلّ ال يؤدي تغيب عضو الهيئة التدريسية ال   (:46المادة )
وقف اإلجراءات وتجري محاكمته ب ورة نيابية، وت در تو ية المجلس بحقه بتلك  الجلسات إلى

 ال ورة.

ة التي يو ي بها المجلس التأديبي ويعتبر قرار العقوبة قععيًا إذا لم يتقدم يتولى الرئيس إ دار العقوب(:47المادة )
 المحكوم عليه باستئنافه خالل المدة المحددة.

يحق لمن  در بحقه قرار من الرئيس بتوقيخ أي من العقوبات المن وص عليها في أي من  أ.(:48المادة )
االستئناف في القرار لدى المجلس خالل  ( من هذا النظام36الفقرات )د( و )هة( من المادة )

 خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه القرار.
يعقد المجلس جلسة خا ة للنظر في االستئناف ويعتبر قرار المجلس قععيًا بعد  دوره ب.

ص عليها في يتولى الرئيس تكليف من يفوضه القيام بجميخ التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المن و  (:49المادة )
 هذا النظام وكافة اإلجراءات المتعلقة بها.

للرئيس إحالة أي مخالفة تنعوي على جريمة جزائية إلى المدعي العام المختص التخاذ يحق  أ.(:50المادة )
اإلجراءات القانونية بشأنها وله أن يقرر اإلجراءات التأديبية إلى حين  دور الحكم القععي في 

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

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

 ن الرئيس.تنّفذ القرارات القععية ال ادرة في الدعاوى التأديبية بقرار م (:51المادة )

تعبق على رئيس وأعضاء المجلس التأديبي أحكام رد القضاة المن وص عليها في قانون أ ول  (:52المادة )
 المحاكمات المدنية المعمول بها. 

 

 الفصل الثاني عشر: أحكام عامة

حكام والتعليمات ، على أن تبقى األ1997( لسنة 25جامعة( رقم )اليلغى )نظام الهيئة التدريسية في  (:53المادة )
النظام سارية المفعول إلى أن يتم تعديلها أو والقرارات ال ادرة بمقتضاه، والتي ال تخالف أحكام هذا 

 استبدال نيرها بها وفقًا ألحكامه.
 

 ينظر مجلس العمداء في ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام. (:54المادة )
 

 م مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذا النظام.الرئيس والعمداء ورؤساء األقسا (:55المادة )

ي در الرئيس التعليمات التنفيذية والتنظيمية لتعبيق هذا النظام على أن ال تتعارض مخ أحكامه أو  (:56المادة )
 تخالفها.
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 التعريفات األول:الفصل 

 

 تاريخ به اعتبارًا 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 المخ  ة لها أدناه ما لم تدل  (:2) المادة
 القرينة على نير ذلك:

 قانون الجامعات األردنية : انون الق
 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 : المدير اإلداري 

 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 المرجخ المختص حسب أحكام هةذا النظام : الموظف
 من المرجخ المختص لقاء أجور يوميةكل شخص يعين بقرار  : المستخدم

 المرجخ العبي المعتمد من الجامعة : المرجع الطبي
 عبيب الجامعة : الطبيب المعتمد

تسري أحكام هذا النظام على جميخ الموظفين في الجامعة باستثناء أعضاء هيئة التدريس الذين تسري  (:3) المادة
 امعة.عليهم أحكام نظام الهيئة التدريسية في الج

 

 الفصل الثاني: تعيين الموظفين
 

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

، والنظةةر فةةي هموتعةةديل أوضةةاع هموتةةرفيع لةةى الةةرئيس بتعيةةين المةةوظفينإتكةةون مهةةام اللجنةةة التنسةةيب   .ب
 األمور التي تتعلق بشؤونهم الوظيفية.

 

 الرواتب في نظام الرواتب والعالوات المقر من المجلس. يحدد سلم .أ (:5المادة )
الرواتةةب واألجةةةور  لنظةةامتةةةوفر فةةي شةةانليها، عبقةةًا تيجةةب أن تحةةدد أسةةماء الوظةةائف والشةةروع التةةي   .ب

 المقّر من المجلس.
 

 من يعين في وظيفة إدارية في مالك الجامعة أن يكون: يشترع في (:6المادة )
فةةي حةةال عةةدم تةةوفر شةةروع ردنةةي فةةي الحةةاالت االسةةتثنائية األعيةةين نيةةر أردنةةي الجنسةةية، ويجةةوز ت .أ

مةةخ مراعةةاة التشةةريعات النافةةذة المعمةةول بهةةا فةةي المملكةةة األردنيةةةة إشةةغال الوظيفةةة ألردنةةي الجنسةةية 
 الهاشمية.

 قد أتم الثامنة عشر من عمره. .ب
 حسن السيرة والسلوك. . 
 جناية أو جنحة ماسة بالشرف.متمتعًا بحقوقه المدنية نير محكوم عليه ب .د
سالمًا من األمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه أو تعوقه عةن القيام بواجبات وظيفته وذلةك  .هة

بموجب تقرير من المرجخ العبي، ويجوز للرئيس تعيين الموظف الذي ال تتوفر فيةه اللياقةة ال ةحية 
أال يحول ذلك دون قيامه باألعمال التي ستوكل  نأ الكاملة إذا اقتضت م لحة الجامعة ذلك، على

 إليه وال تتعارض مخ السالمةة العامةة وفق تقرير عبي معتمد.
ويجةوز فةي الحةاالت االسةةتثنائية حةائزًا علةى المةؤهالت والخبةةرات المعلةوب توافرهةا إلشةغال الوظيفةةة،  .و

أو بخبةرة وكفةاءة فةي فنةي  ؤهةلاالستعاضة في الوظائف الفنية واإلدارية عن شرع المؤهةل العلمةي بم
 .مجال االخت اص يتم تقديرها وفقا لتعليمات خا ة ي درها الرئيس

 

 يعين المدير بقرار من الرئيس.  .أ (:7المادة )
 يعين الموظفون بعقود أو برواتب مقعوعة بقرار من الرئيس بناًء على تو ية من اللجنة.  .ب
  على تو ية من اللجنة.يعين المستخدمون بقرار من الرئيس بناءً  . 

 

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

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

مةةيالده أو شةةهادة تقةةدير سةةن  يينةةه ألول مةةرة بموجةةةب شهةةةادةي ةةدر  عمةةر الموظةةف ويثبةةت فةةي قةةرار تع .أ (:9المادة )
ذا كةان يةوم الةوالدة نيةر معةروف اعتبةر الموظةف مةن مواليةد اليةوم   ادرة عن الجهات المخت ةة، وا 

 األول من شهر كانون الثاني من سنة والدته.
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 تحسةةب السةةنة فةةي تحديةةد عمةةر الموظةةف وسةةنوات خدمتةةه وحيثمةةا ذ كةةرت فةةي هةةذا النظةةام علةةى .ب
 أساس التقويم الشمسي.

 

ت حسةةب للموظةةف عنةةد تعيينةةه ألول مةةرة فةةي الجامعةةة أي خبةةةرات سابقةةةة اكتسةةبها بعةةد ح ةةوله علةةى  .أ (:10المادة )
بمةا يناسةب الوظيفةة المؤهل العلمي األدنى المعلةوب للوظيفةة، علةى أن تكةون شةهادة الخبةرة مكتسةبة 

 .المعين بها
  ة في مجال العمل بعد المؤهل العلمي الةذي عةّين بموجبةه ت حسب للموظف سنوات الخبرة المتخ .ب

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

إذا ح ل الموظف على مؤهل جامعي جديد مرتبع بمجال عملةه فيجةوز تعةديل راتبةه حسةب سةّلم الرواتةب  (:11المادة )
 ن اللجنة.المعمول به وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب م

يكةةون الموظةةف عنةةد تعييةةةنه ألول مةةرة تحةةت التجربةةةة لمةةدة ثالثةةةة أشهةةةر، وللجامعةةة أن تنهةةي خدمتةةه  .أ (:12المادة )
 ذلك يستمر في عمله حسب عقده. خالل فترة التجربة دون بيان األسباب، وبخالف

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

 لث: ترفيع الموظفينالفصل الثا
 

يسةتحق الموظةف الزيةادة السةنوية عنةةد حلةول موعةدها مةا لةةم يكةن قةد  ةدر قةةرار بحجبهةا عنةه وفقةًا ألحكةةام  (:13المادة )
 هذا النظام.

 يراها ضرورية لم لحة العمل. للمجلس بناًء على تنسيب الرئيس منح موظفي الجامعة أي عةالوات .أ (:14المادة )
اوي زيةادة ةمن الموظفين المتميزين كحد أق ى كل عام زيادة تشجيعية تس (%5) حيجوز للرئيس من .ب

للموظةةف عنةةد اسةةتحقاقه الزيةةادة السةةنوية،  ادةةذه الزيةةةةةةة، وتععةةى هةةةةدة وبتنسةةيب مةةن اللجنةةةةنوية واحةةةةس
متتاليةةةان عةةةن أدائةةةه السةةةنوي مةةةن العميةةةد أو المةةةدير المعنةةةي  ييمةةةانشةةةريعة أن يكةةةون قةةةد ورد بحقةةةه تق

 دير ممتاز.بتق
 ال تمنح الزيادة التشجيعية ألكثر من مرة واحدة ضمن الدرجة الواحدة. . 

 

سةنوي  تقيةيمالنظةام بموجةب  يةتم تقةدير كفةاءة الموظةف لجميةخ األنةراض المن ةوص عليهةةا فةةي هةةذا .أ (:15المادة )
 ي عتمد لهذه الغاية.

متوسةةع،  آلتيةةة: )ممتةةاز، جيةةد جةةدًا، جيةةد،بأحةةد التقةةديرات افةةي التقيةةيم يقةةدر األداء العةةام للموظةةف  .ب
 ضعيف(.

 يوجه للموظف تنبيه إذا ورد بحقه تقرير متوسع. . 
 يوجه للموظف إنذار إذا ورد بحقه تقرير ضعيف. .د
 ان بتقدير ضعيف.يمتتال ييمانتوقف زيادة الموظف السنوية لمدة سنة واحدة إذا ورد بحقه تق .هة
ن بتقةةةدير ضةةةعيف إال إذا اقتضةةةت م ةةةلحة امتتاليةةة ييمةةةانبحقةةةه تقال يجةةةدد عقةةةد الموظةةةف الةةةذي يةةةرد  .و

 العمل نير ذلك.
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مةخ مراعةاة أحكةام الفقةرة )ب( مةن هةذه المةادة يرفّةخ الموظةف مةن درجةة إلةى درجةة أعلةى حسةب سةةلم  .أ (:16المادة )
 الرواتب، إذا تحققت الشروع اآلتية:

 يرتين عن جيد جدًا.أن ال يقل تقديره في التقييم السنوي خالل السنتين األخ .1

سنوات السابقة لتاريخ اسةتحقاقه الترفيةخ أي عقوبةة العليه خالل الثالث  أوقعتأن ال تكون قد  .2
 من العقوبات المن وص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه.

 اجتياز الدورات التدريبية المقررة التي تنسب بها الجامعة. .3

ذا كةةةان حا ةةةال علةةةى الدرجةةةة إال إالثانيةةةة  وأرجةةةة األولةةةى لةةةى الدإال يجةةةوز ترفيةةةخ الموظةةةف  .ب
 الجامعية األولى على األقل.

 جراءات المن وص عليها في هذا النظام.اإليتم ترفيخ الموظف حسب  . 
 

لحضةةور الةةدورات التدريبيةة المتخ  ةةة التةةي تعقةدها الجامعةةة بقةةرار مةن الةةرئيس بنةةاء  الموظةفيةتم ترشةةيح  (:17المادة )
 .العميد أو المدير المختصعلى تنسيب 

 

سةةّجل عنةةد تزيةةد مةةدتها علةةى سةةتة أشةةهر عقةةدا ي  الجامعةةة يوقةةخ الموظةةف المرشةةح لةةدورة تدريبيةةة خةةار    .أ (:18المادة )
 يلتزم بموجبه بالشروع الواردة فيه ويقدم الكفالة المالية الالزمة التي تقررها الجامعة. كاتب العدل

ة فةةي الخةةار  بالخدمةةة فةةي الجامعةةة مةةدة تعةةادل ضةةعفي المةةدة التةةي يلتةةزم الموظةةف بعةةد انتهةةاء الةةدور  .ب
 ارتأت الجامعة ذلك. إذااستغرقتها الدورة 

 

 الفصل الرابع: النقل
 

سةةن االسةةتفادة مةةن خةةدمات الموظةةةفين واالقت ةةاد     .أ (:19المادة ) نفقةةات عنةةد اتخةةاذ ال فةةيتراعةةى م ةةلحة الجامعةةة وح 
 .الخا ة بنقل الموظفينالقرارات 

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

 الجامعة.
ن الةةةرئيس مركةةةز بقةةةرار مةةةال مكتةةةب/ال الةةةدائرة/ /ينقةةةل الموظةةةف مةةةن وظيفةةةة إلةةةى أخةةةرى ضةةةمن الكليةةةة . 

راتةب إلةى تنزيةل وتنسيب من العميد أو المدير المعني حسب مقتضى الحال شةريعة أال يةؤدي النقةل 
 درجته. وأالموظف 

 

أن وتو ةةية مةةن المةةدير اإلداري فةةي الجامعةةة،  عنةةيمةةدير المالللةةرئيس، بنةةاء علةةى تنسةةيب العميةةد أو يحةةق  (:20المادة )
وعنةد  سةنوياً اخةل الجامعةة لمةدة أق ةاها ثةالث سةنوات تجةدد ينتدب الموظةف للقيةام بأعمةال وظيفةة أخةرى د

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

 التكليفو  اإلعارة: خامسالفصل ال

للعمةةل خةةار  الجامعةةة، إعةةارة أي موظةةف  عنةةيللةةرئيس بنةةاء علةةى تنسةةيب العميةةد أو المةةدير الميحةةق     .أ (:21المادة )
 لمدة سنة قابلة للتجديد بما ال يتجاوز ثالث سنوات.
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من خدمته الفعلية في الجامعة ألنراض الترفيخ واألقدمية والمكافةات  تعتبر مدة إعارة الموظف جزءاً  .ب
والزيةةةادة السةةةنوية/ وتتحمةةةل الجهةةةة المعةةةار إليهةةةا مةةةا يسةةةتحقه مةةةن مكافةةةات ومةةةا تتحملةةةه الجامعةةةة مةةةن 

 في الضمان االجتماعي. مساهمة
ال تقبةةةل اسةةةتقالة الموظةةةف المعةةةار إال بعةةةد عملةةةه فةةةي الجامعةةةة مةةةدة تعةةةادل فتةةةرة اإلعةةةارة إذا اقتضةةةت  . 

 م لحة الجامعة ذلك.
وفي جميخ الحةاالت المن ةوص عليهةا فةي هةذه المةادة ال يعةار الموظةف مةرة أخةرى إال بعةد انقضةاء  .د

 السابقة وعودته إلى العمل. ثالث سنوات على األقل على انتهاء إعارته
 

وتكةةون جةةزءًا مةةن  عملةةه األ ةةلي للةةرئيس تكليةةف الموظةةف بأعمةةال وظيفيةةة أخةةرى إضةةافة إلةةىيحةةق  .أ (:22المادة )
 واجباته.

بأعمةةال وظيفيةةة أخةةرى باإلضةةافة  مةةدير أن يكلةةف أي موظةةف فةةي كليتةةةه أو دائرتةةةهالللعمةةةيد أو يحةةق  .ب
 .لية أو الدائرة التي يعمل بهاوذلك داخل الك وظيفته األ ليةإلى 

إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شانلها ألي سبب مشروع فيجوز للةرئيس تكليةف موظةف رخةر بمهةام  . 
 بالوكالة. هاوأعمالتلك الوظيفة 

يتقاضى الموظف أو المستخدم الذي يقةوم بالعمةل سةاعات إضةافية بنةاًء علةى تكليةف الةرئيس مكافةأة  .د
 ل بها.النظم المعمو  وفقمالية 

 

للةةرئيس إذا اقتضةةت م ةةلحة الجامعةةة تكليةةف الموظةةف بالعمةةل خةةالل إجازاتةةه السةةنوية مقابةةل مبلةة  يحةةق  (:23المادة )
عةن مةدة اإلجةازة المكلّةف بهةا  ونةالء المعيشةةالنقةل  تةييعادل ما يسةتحقه مةن راتةب إجمةالي باسةتثناء عالو 

 اإلجازة السنوية.ثلثي فترة  نشريعة أن ال تزيد مدة اإلجازة المكلف بها، ع
 

 : اإلجازاتسادسالفصل ال
 

 :وفقًا لما يأتيإجازاتهم السنوية يستحق الموظفون  .أ (:24المادة )
 يوم عمل. (25)المراكز  المكاتب/ مديرو الدوائر/ي منح  -
 .يوم عمل (21)البكالوريوس فما فوق الموظفون من حملة ي منح  -
ذا مضةةةى علةةى خدمتةةةه فةةةي 15ثانويةةةة العامةةةة )وال الموظفةةةون مةةن حملةةةة الةةدبلومي مةةنح  - ( يومةةًا، وا 

 ( يوم عمل.21الجامعة خمس سنوات فأكثر فيمنح إجازة )
ت حسةةةب اإلجةةةازة السةةةنوية ابتةةةداًء مةةةن أول كةةةانون الثةةةاني مةةةن كةةةل سةةةنة تلةةةي تةةةاريخ التعيةةةين، علةةةى أن  .ب

السةنة  بدايةةد التعيةين و ت حسب للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقخ بين تاريخ مباشرته للعمل بع
 .ة واحدة. وفي جميخ األحوال ال يجوز تدوير اإلجازات ألكثر من سنالتالية

 يتقاضى الموظف الم جاز راتبه كاماًل مخ العالوات خالل مدة اإلجازة. . 
سةةمحت ظةةروف العمةةل  يسةةتحق الموظةةف إجازتةةه السةةنوية دفعةةة واحةةدة، ويجةةوز منحهةةا لةةةه مجةةّزأة إذا .د

 مديره. فقة عميده/بذلك، بموا
 

يستحق الموظف الذي تنتهةي خدمتةه فةي الجامعةة الراتةب مةخ العةالوات عةن مةدة اإلجةازات التةي يسةتحقها،  (:25المادة )
 فيما لو بقي على رأس عمله.
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 على الوجه اآلتي: اإلجازاتت منح  (:26المادة )
 المراكز بقرار من الرئيس. المكاتب/ الدوائر/ يلمدير  .أ

قي الموظفين والمستخدمين فت منح إجازاتهم من العميد أو المدير المعنةي حسةب الحالةة بتنسةيب أما با .ب
 .وبالتنسيق مخ المدير اإلداري في الجامعة من الرئيس المباشر للموظف

 

ولةى ولمدة ثالثة أيام في حالة وفاة أحد أ ةوله أو فروعةه مةن الدرجةة األي منح الموظف إجازة براتب كامل  (:27المادة )
 الدرجة الثانية. من ئهأو زوجه ويوم واحد ألقربا

 

منح الموظف إجازة ألداء فريضة الحةا لمةدة أسةبوعين،  عنيللرئيس بتنسيب من العميد أو المدير الميحق  (:28المادة )
 مدة خدمته في الجامعة. أثناءعلى أن ال ت منح هذه اإلجازة إال مرة واحدة 

 

بموافقةةة خعيةةة مةةن المرجةةخ المخةةتص بمنحهةةا، إلجةةازات م ةةلحة العمةةل، علةةى أن ت قتةةرن راعةةى عنةةد مةةنح اي (:29المادة )
وعلةةى الموظةةف أال يتةةرك عملةةه قبةةل الموافقةةة الخعيةةة المسةةبقة علةةى إجازتةةه، إال فةةي الحةةاالت االضةةعرارية 

 ما بعد خعيًا. شفهيًا على أن تقدم فيحيث يجوز أن تكون التي يقتنخ بها المرجخ المختص 

مةن  حتسبمدة خدمته في الجامعةة وال ت أثناءفي حالة زواجه ولمرة واحدة  يمنح الموظف إجازة لمدة أسبوع (:30المادة )
 إجازته السنوية.

 

وذلةك بنةاًء  سةتة أشةهر عةنتزيةد  للرئيس أن يمنح أي موظف فةي الجامعةة إجةازة دون راتةب لمةدة ال  .أ (:31المادة )
لةةذلك  أن يكةةةون ، شةةريعةوتو ةةية مةةن المةةدير اإلداري عنةةيعلةةى تنسةةيب مةةن العميةةد أو المةةدير الم

 .سنة واحدةالموظف خدمة فعلية متوا لة في الجامعة ال تقل عن 
 ال تعتبر اإلجازة دون راتب التي ت منح للموظف بموجب هذه المادة خدمة فعلية له في الجامعة. .ب

 

 : اإلجازات المرضيةبعالفصل السا
 

أسبوعيةةةةن فةةةي السةةةنة بتو ةةةية مةةةن  عةةةنف إجةةةازات مرضةةةية متفرقةةةة ال يزيةةةد مجموعهةةةا ي مةةةنح الموظةةة  .أ (:32المادة )
ذا زادت مةةدة اإلجةةازات المرضةةية العبيةةب معتمةةد مةةن الجامعةةة وموافقةةة العميةةد أو  المتفرقةةة مةةدير، وا 

أسةةبوعين فةةي السةةنة فت خ ةةم المةةدة الزائةةدة مةةن اإلجةةازة السةةنوية المسةةتحقة للموظةةف عةةن تلةةك  عةةن
ذا استن  ت السنوية فتخ م من راتبه.اجاز الموظف ر يده من اإلفد السنة. وا 

شةهر بنةاًء علةى تقريةر التتجةاوز  لةمأسةبوعين و  عةنت منح اإلجازة المرضية المت لة إذا زادت مةدتها  .ب
 وال ت خ م هذه اإلجازة من إجازته السنوية. ،من المرجخ العبي

مرضه فتمةدد إجازتةه المرضةية للمةدة  إذا لم ي ْشف الموظف من المرض خالل شهر واحد من تاريخ . 
، وعلى المرجخ العبي أن يحةدد فةي تقةاريره المةدة التةي يةرى أنهةا ةالتي يراها المرجخ العبي ضروري

ذا قرر إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المةدة فةال ي سةمح لةه بالقيةام  كافية لشفاء الموظف. وا 
 ادة الفحص.مقدرته على ذلك بعد إعقرر بمهام وظيفته إال إذا 

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

 راتب مةخ ن ةف العالوات عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض.الن ف  .ب
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مرور أربعة أشهر من مرضه من قبل المرجخ العبي المختص، فإذا يعاين الموظف المريض بعد  . 
تبين له أن المرض قابل للشفاء خةالل شةهرين رخةرين تمةدد اإلجةازة المرضةية لمةدة شةهرين وتكةون 

 دون راتب.
وفقا ألحكةام الفقةرات السةابقة مةن هةذه من تاريخ مرضه  نةالموظف المريض خالل س يشفإذا لم  .د

 رئيس.اله بقرار من فت نهى خدمات المادة

بوظيفتةةه أو بسةةببها دون إهمةةال منةةه في مةةنح إجةةازة إذا قةةرر المرجةةخ العبةةي أن الموظةةف أ ةةيب أثنةةاء قيامةةه  (:34المادة )
المةدة الالزمةةة لشةةفائه علةى أال تتجةةاوز سةةنة كاملةة، فةةإذا لةةم ي شةةف  أثنةةاءمرضةية براتةةب كامةةل مةخ العةةالوات 

 رئيس.لاخالل السنة فت نهى خدماته بقرار من 
 

ل إجةةازة والدة وأمومةةة مقةةدارها عشةةرة أسةةابيخ براتةةب كامةةل مةةخ العةةالوات بنةةاًء علةةى الحامةة الموظفةةةتسةةتحق  (:35المادة )
 تقرير عبي م دق، وال تدخل هذه اإلجازة في حساب اإلجازات المرضية أو السنوية.

 

 : واجبات الموظف والتزاماتهثامنالفصل ال
 

 على الموظف: (:36المادة )
 تأدية واجباته بدقة وتنفيذ توجيهات رؤسائه، ومراعاة التسلسل اإلداري في ات االته الوظيفية. .أ

أن يقةةوم بالمهةةام الوظيفيةةة المن ةةوص عليهةةا فةةي القةةوانين واألنظمةةة والتعليمةةات الخا ةةة بالجامعةةة  .ب
 والقرارات ال ادرة عنها وأي واجبات وظيفية يكّلف بها رسميًا.

الجامعةةة  علةةى م ةةالحأن يحةةافظ الوظيفيةةة، و يةةام بةةأي عمةةل يتعةةارض مةةخ واجباتةةه أن يمتنةةخ عةةن الق . 
 وممتلكاتها وأموالها.

 بأجر إال بإذن خعي من رئيس الجامعة. اآلخرينأن ال يقوم بأي عمل لحسابه أو لحساب  .د
 أن يمتنخ عن ممارسة أي نشاع حزبي أو سياسي أو عائفي أو إقليمي داخل الجامعة. .ه
 يقوم بأي عمةل من شأنه اإلساءة إلى الجامعةة، أو العاملين فيهةا.أن ال  .و
تقةةديم االقتراحةةات التةةي يراهةةا مفيةةدة لتحسةةين عةةرق العمةةل فةةي الجامعةةة ورفةةخ مسةةتوى األداء فيهةةا مةةا  .ز

 أمكن.
عةةدم اإلفضةةاء بةةأي بيانةةات أو معلومةةات عةةن المسةةائل التةةي يجةةب أن تظةةل مكتومةةة بعبيعتهةةا، أو  ح.

سه بخاتم رسمي أو وثيقة أو مخةابرة رسةمية أو  ةوره عنهةا إال إذا كانةت عبيعةة عملةه االحتفاظ لنف
 تقتضي ذلك.

 

 : تقييم األداءتاسعالفصل ال
 

 لهةةذا الغةةرضتعتمةةد الجامعةةة نموذجةةًا لتقيةةيم أداء الموظةةف، ويجةةوز اعتمةةاد أكثةةر مةةن نمةةوذ  واحةةد  .أ (:37المادة )
 ا ومهامها أو اختلفت وظائفها.مركز إذا تعددت أعماله مكتب/ ألي دائرة/

جميةةةخ األنةةةراض المن ةةةوص عليهةةةا فةةةي هةةةذا النظةةةام بمةةةا فةةةي ذلةةةك عةةةن يةةةتم تقيةةةيم أداء الموظةةةف  .ب
 ترفيخ والزيادات التشجيعية.للاستحقاقه 
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مةخ ألعمالهم وواجباتهم الوظيفيةة وكفةاءاتهم وقةدراتهم، وعالقةتهم  وفقاً  يتم تقييم أداء جميخ الموظفين .أ (:38المادة )
 .، وما إلى ذلكرؤسائهم ومرؤوسيهم وزمالئهم والمراجعين

ألي من االستحقاقات المالية أو اإلدارية قبل شهرين الموظفين الخا ة ب ةالسنوي عبأ نماذ  التقييمت .ب
 .من موعد االستحقاق

 .الموظفينالخا ة بالسنوي  نماذ  التقييمتعتمد البيانات والوقائخ والمالحظات المدونة في   .
 

 ةالسةةةنوي نمةةةاذ  التقيةةةيمتراعةةةى الدقةةةة واعتمةةةاد الموضةةةوعية فةةةي تةةةدوين البيانةةةات والمالحظةةةات فةةةي  .أ (:39المادة )
 العدالة والمسؤولية. من الموظفين على أساسالخا ة ب

من 41إذا اتخذت بحق الموظف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المن وص عليها في المادة .ب
فةال يجةوز أن يكةون تقةديره فةي التقيةيم السةنوي  يةيمالتنبيةه خةالل سةنة التقعقوبةة اء هذا النظام باسةتثن

 أكثر من جيد.
 

تكةةون جميةةةخ مراحةةةل إعةةداد التقيةةةيم السةةةنوي مكتومةةة، وال يجةةةوز اعةةةالع الموظةةف عليةةةه إال إذا كةةةان  .أ (:40المادة )
 تقديره النهائي متوسع أو ضعيف.

 السنوي )متوسع أو ضعيف(. ييمهإذا كان تقبنقاع الضعف بل  المدير اإلداري الموظف خعيًا ي .ب
أسةبوعين مةن خةالل  ييمةهللموظف الحا ل على تقدير متوسع أو ضعيف حق االعتةراض علةى تق . 

المراجخ المخت ة لدراسةتها واتخةاذ تسلمه له، ويتولى رئيسه المباشر رفخ هذا االعتراض إلى تاريخ 
 .االقرار المناسب بشأنه

 ييم إلى رئاسة الجامعة وال يجوز سحبه أو تعديله بعد اعتماده.يرفخ التق .د
 

 : اإلجراءات والعقوبات التأديبيةعاشرالفصل ال
 

إذا ارتكةب الموظةف مخالفةةة للقةةوانين واألنظمةة والتعليمةةات والقةةرارات المعمةةول بهةا فةي الجامعةةة، أو  .أ (:41المادة )
إحةةةدى العقوبةةةات  بحقةةةه وقةةةخفت  م مةةةن هةةةذا النظةةةا ثةةةامنفةةةي الف ةةةل الة أخةةةل بواجباتةةةه الوظيفيةةةة الةةةوارد

 التأديبية اآلتية:
 التنبيه. .1
 اإلنذار. .2
 اإلنذار النهائي. .3
 فقع. لشهر واحدو  الحسم من الراتب األساسي بما ال يتجةاوز ن فه .4
 سنة واحدة. عنوقف الزيادة السنوية لمدة ال تزيد  .5
 لسنة المناظرة.تنزيل الدرجة إلى الدرجة األدنى منها مباشرة وبراتب ا .6
 االستغناء عن الخدمة مخ  رف جميخ استحقاقاته المالية. .7
 العزل. .8

ال يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المن وص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة  .ب
 مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف.أي على 

 الفة.تفرض على الموظف العقوبة األشد في حال تكرار المخ . 



43 
 

أنظمة وتعليمات(و دليل التشريعات )قوانين        

علةى الةرنم ممةا ورد فةي البنةدين )أ، ب( مةن هةةذه المةادة وفةي حالةة ارتكةاب الموظةف مخالفةات لهةةا  .د
انعكاسةةات ماليةةةة علةةى الجامعةةةة، يةةتم تغريمةةةه قيمةةة الةةةنقص الحا ةةل باإلضةةةافة إلةةى إيقةةةاع العقوبةةةة 

 التأديبية المناسبة عليه.
 ياتها.إيقاع العقوبة عبيعة المخالفة وظروفها وحيث راعى فيي .ه

 

( مةن هةذا النظةام علةى المخالفةة المسةلكية التةي 41ت فرض العقوبات التأديبية المن وص عليها في المادة ) (:42المادة )
 يرتكبها الموظف وفقًا لل الحيات اآلتية:

مةةن الفقةةرة )أ( مةةن ( 2( و)1البنةةود )العقوبةةات المن ةةوص عليهةةا فةةي  إيقةةاعمةةدير الللعميةةد أو يحةةق  أ.
علةةى أن يةةتم تبليةة  المةةدير اإلداري  مكتبةةه مركةةزه/ دائرتةةه/ كليتةةه/ ( علةةى الموظةةف فةةي41المةةةادة )

 بالعقوبة خعيًا.
( مةةن الفقةةرة )أ( مةةن المةةةادة 2( و)1قوبةةات المن ةةوص عليهةةا فةةي البنةةود )الع إيقةةاعللمةةدير اإلداري  ب.

موظةف فةي ، على أن تكون بسبب مخالفات سلوكية فةي نيةر األمةور الفنيةة الخا ةة بعمةل ال(41)
 كليته/دائرته/مركزه/مكتبه.

 إيقةةاع أو المةةدير اإلداري مةةدير المعنةةيالبنةةاًء علةةى تنسةةيب العميةةد أو أو مةةن يفوضةةه للةةرئيس  يحةةق  .
( علةى جميةخ المةوظفين 41من المةادة )من الفقرة )أ( ( 6-1العقوبات المن وص عليها في البنود )

 .في الجامعة
جلةةةس التةةةأديبي إذا رأى أن المخالفةةةة التةةةي ارتكبهةةةا الموظةةةف للةةةرئيس إحالةةةة الموظةةةف إلةةةى الم يحةةةق د.

تسةةتدعي االسةةتغناء عةةن خدمتةةه أو عزلةةه، وللمجلةةس التةةأديبي فةةرض أي مةةن العقوبةةات المن ةةوص 
 ( من هذا النظام.41عليها في المادة )

 

لمةةدة  الةرئيسيةنهم يعمن ثالثةة أعضةاء ، ويتكون ألعضاء الهيئة اإلدارية تأديبي في الجامعة مجلس شكلي (:43المادة )
 .قابلة للتجديدة سنة

 

بحضةور جميةخ األعضةاء وتكةون إجراءاتةه سةرية وي ةدر  ألعضاء الهيئة اإلداريةيجتمخ المجلس التأديبي  (:44المادة )
 قراراته باألنلبية.

 

جلةةس التةةأديبي أن إذا ن سةةبت إلةةى الموظةةف مخالفةةة لواجباتةةه ومهامةةه الوظيفيةةة فللةةرئيس قبةةل إحالتةةه إلةةى الم (:45المادة )
 الجامعة.من ثالثة أشخاص من العاملين في  لتق ي الحقائقيشكل لجنة 

 

فةةي مكةةان  سةةواء كانةةت يبلّة  الموظةةف المحةةال إلةةى المجلةس التةةأديبي خعيةةًا بالمخالفةةة المنسةوبة إليةةه، .أ (:46المادة )
فةة بسةبعة أيةام علةى للنظةر فةي المخال المحةددة عملةه فةي الجامعةة أو مكةان إقامتةه قبةل موعةد الجلسةة

 هو منسوب إليه خالل تلك المدة. على مايحق له الرد خعيًا األقل، و 
حضةور المخالفةات المنسةوبة إليةه وعليةه للموظف المحال إلى المجلةس التةأديبي اإلعةالع علةى  يحق .ب

 .جلسات المجلسجميخ 
 من تاريخ إحالة المخالفة يوماً خالل أربعة عشر ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية  . 

 إليه وتكون قراراته مسببة.
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لةةةرئيس الجامعةةةة إيقةةةاف الموظةةةف المحةةةال إلةةةى المجلةةةس التةةةأديبي عةةةن العمةةةل خةةةالل إجةةةراءات  يحةةةق .د
 راتبه إلى أن ي در القرار النهائي بحقه.( بحد أق ى من %50) التحقيق، وفي هذه الحالة يوقف

 

عوة الشهود أو الخبةراء وسةماع أقةوالهم بعةد أداء القسةم  القةانوني، ولةه أن يحقةق فةي أي للمجلس التأديبي د (:47المادة )
من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلةك إجةراء الكشةف الحسةي بمعرفةة الخبةراء لتمكينةه 

 بحقه. من إ دار القرار الذي يراه مناسباً 
 

ى المجلس التأديبي عن أي مةن الجلسةات دون عةذر يقبلةه المجلةس التةأديبي، إذا تغيب الموظف المحال إل (:48المادة )
 .وي در المجلس بحقه القرار الذي يراه مناسباً  فتجري محاكمته نيابياً 

 

 ي بح قرار المجلس التأديبي بحق الموظف ساري المفعول بعد الم ادقة عليه من الرئيس. (:49المادة )
 

در قةةرار باالسةةتغناء عنةةه أو بعزلةةه مةةن المجلةةس التأديبةةةي أن يسةةتأنف ذلةةك القةةرار للموظةةف الةةذي  ةة .أ (:50المادة )
خةةالل أربعةةة عشةةر يومةةًا مةةن تةةاريخ تبليغةةه، ويقةةدم االسةةتئناف بالئحةةة خعيةةة تسةةلم إلةةى  المجلةةسإلةةى 

 رئاسة الجامعة.
يخ تقةديم أربعةة عشةر يومةًا مةن تةار  عةنفةي االسةتئناف المقةدم إليةه خةالل مةدة ال تزيةد  المجلةسينظر  .ب

 االستئناف وي در قراره فيه على أن يتيح للموظف الفر ة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته.
 

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

المخالفةةةة التةةةي المجلةةةس التةةةأديبي أو أي لجنةةةة تقةةةوم بةةةالتحقيق فةةةي أي مخالفةةةة تأديبيةةةة أن ارتةةةأى إذا  .أ (:52المادة )
يحيةةةل القضةةةية إلةةةى فيحةةةق للةةةرئيس أن يجةةةري النظةةةر أو التحقيةةةق فيهةةةا تنعةةةوي علةةةى جريمةةةة جزائيةةةة 

 المدعي العام المختص التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها.
للجامعة اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق الموظف بمقتضى هذا النظام بغض النظر عن الحكةم  يحق .ب

 .قضية الجزائية بعدم مسؤوليته أو تبرئته من التهمة الجزائيةال ادر بحقه في ال

للةةرئيس كةةف يةةد هةةذا الموظةةف عةةن العمةةل خةةالل يحةةق ف إذا أ حيةةةل الموظةةف إلةةى أي جهةةةة قضةةائية .أ (:53المادة )
القةرار النهةائي  التحقيةق والمحاكمةة وأن يوقةف راتبةه وعالواتةه كليةًا أو جزئيةًا إلةى أن ي ةدر  إجراءات
وال يجةةوز قبةةول اسةةتقالة الموظةةف فةةي هةةذه الحالةةة إلةةى أن ي ةةدر القةةرار النهةةائي القععةةي فةةي بحقةةه، 

 الدعوى القضائية المقامة عليه.
الموظةف المحةال بتبرئةة  إذا  در القرار النهائي للمجلس التةأديبي أو الحكةم القضةائي القععةي .1 .ب

ة التةةةي أ سةةةندت إليةةةه حسةةةب إلةةةى أي مةةةن هةةةاتين الجهتةةةةين مةةةن المخةةةةالفة المسةةةلكية أو الجريمةةة
 راتبةه كاماًل مخ العالوات عن المدة التي أوقف خاللهةا عن العمل. مقتضى الحال، فيستحق

( مةن 1وأما إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتةين المن ةوص عليهمةا فةي البنةد ) .2
خدمتةةه أو عةةزله هذه الفقرة عن إدانته وفةرض عقوبةة تأديبيةة عليةه نيةر عقوبةة االسةتغناء عةن 

عةةن المةةدة التةةي أوقةةف خاللهةةا عةةن العمةةل إذا  مةةن الوظيفةةة فيسةةةتحق راتبةةه كةةاماًل مةةخ العةةالوات
ذا زادت  عنكانت ال تزيد  شهرين فيستحق ن ف راتبه مخ ن ف عالواتةه عةن  عنشهرين وا 
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ذا ( مةةن هةة7، 6، 5، 4)     ( الفقةةرة41الشةةهرين مةةخ مراعةةاة أحكةةام المةةادة ) عةةنالمةةدة الزائةةدة 
 النظام.

ال يسةتحق الموظةف الةذي  ةدر القةرار باالسةتغناء عةن خدمتةه أو عزلةه مةن الوظيفةة أي جةزء  .3
مةةةن رواتبةةةه وعالواتةةةه اعتبةةةارًا مةةةن تةةةاريخ إحالتةةةه إلةةةى المجلةةةس التةةةأديبي أو المةةةدعي العةةةام أو 

سةب المحكمة لمحاكمتةه علةى المخالفةة المسةلكية التةي ارتكبهةا أو الجريمةة التةي أ سةندت إليةه ح
 مقتضى الحال.

 

األحكةام القععيةة ال ةادرة الموظف بالمخالفات المسلكية التةي ارتكبهةا و  إبالغالرئيس أو من يفوضه  يتولى (:54المادة )
 .بحقه

 

 عشر: انتهاء خدمة الموظفحادي الفصل ال
 

عيين خةالل ثالثةين يومةًا بةالت تقدم استقالة الموظف خعيًا وتقبل أو ترفض بقرار من المرجخ المختص .أ (:55المادة )
 مقبولة حكمًا. االستقالة تبراإلجابة تعمن تاريخ تقديمها وفي حالة عدم 

ذا تةةةرك  .ب علةةةى الموظةةةف أن يسةةةتمر فةةةي أداء وظيفتةةةه إلةةةى أن يتسةةةلم إشةةةعارًا خعيةةةًا بقبةةةول االسةةةتقالة وا 
مةن هةذه المةادة فيعتبةر العمل قبل تبليغه قبول االستقالة أو انقضاء المدة المشار إليهةا فةي الفقةرة )أ( 

 فاقدًا لوظيفته حكمًا.

متقععةة  اً أيةام مت ةلة أو عشةرين يومة ةيعتبر الموظف فاقدًا لوظيفتةه إذا تغيةب عةن عملةه لمةدة عشةر  .أ (:56المادة )
تةةم تبليةة  رئيسةةه المباشةةر خةةالل مةةدة نيابةةه بةةأي وسةةيلة إال إذا دون إجةةازة قانونيةةة أو عةةذر مشةةروع، 

 .ذره مقبوالً وتبين أن ع متاحة له
ي ةةدر القةةرار باعتبةةار الموظةةف فاقةةدًا لوظيفتةةه مةةن الةةرئيس ويعتبةةر القةةرار نافةةذ المفعةةول اعتبةةارًا مةةن  .ب

 اليوم األول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
حةةق االعتةةراض علةةى القةةرار بحسةةب البنةةد )أ( مةةن هةةذه المةةادة للموظةةف الةةذي اعتبةةر فاقةةدًا لوظيفتةةه  . 

 مةةن تةةاريخ  ةةدور القةةرار، ويقةةدم االعتةةراض إلةةى الةةرئيس متضةةمنًا األسةةباب أربعةةة عشةةر يومةةاً خةةالل 
عةادة  التي استند إليها في اعتراضه، فإذا اقتنخ الرئيس باألسباب الةواردة فيةه يجةوز لةه إلغةاء القةرار وا 

 الموظف إلى وظيفته.
 

 ي عزل الموظف في أي من الحاالت اآلتية: (:57المادة )
  على تنسيب من المجلس التأديبي.بناءً بقرار من الرئيس  .1
ال تقةل عةن ثالثةة بةالحبس لمةدة من محكمة مخت ةة إذا  در بحقه حكما قضائيا بقرار من الرئيس  .2

لموظةف معةزواًل ا ويعتبةر ،المخلةة بالشةرف أو األخةالق العامةة أشهر الرتكابه أي جريمةة مةن الجةرائم
 حكمًا من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القععية.

 

 ع زل 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
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 ن.رئيس تجديد التعاقد مخ الموظف حتى سن الخامسة والستيإتمام الستين من العمر، ولل .ب
 العجز عن موا لة العمل في الجامعة ألسباب  حية بناًء على تقرير من المرجخ العبي. . 
 فقد الوظيفة. .د
 االستغناء عن الخدمة. .هة
 العزل من الوظيفة. .و
إجمةالي راتةب الموظةف عةن الشةهر الةذي تةوفي فيةه والشةهر الةذي يليةه، وأي الوفاة )وتدفخ الجامعةة  .ز

 تنص عليها األنظمة والتعليمات(.استحقاقات مالية أخرى 
 فقدان شرع من شروع التعيين الواردة في هذا النظام. .ح
 فقد الجنسية األردنية. .ع

 

علةى الموظةف الةذي تنتهةةي خدمتةه فةي الجامعةةة ألي سةبب مةن األسةةباب، أن يسةدد جميةخ التزاماتةةه   .أ (:60المادة )
 قبل تركه العمل.المالية تجاهها، وأن يرد جميخ ما بعهدته من لوازم 

وفةةي حةةاالت االسةةتغناء عةةن خدمةةة الموظةةف ألسةةباب تقتضةةيها م ةةلحة الجامعةةة، يةةتم تعبيةةق نظةةام  .ب
 العمل األردني على الموظفين بهذا الخ وص.

 

 أحكام عامةالفصل الثاني عشر: 
 

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

 .يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة :(62المادة )

 .الخاص بأعضاء الهيئة اإلدارية )المرفق(تحدد رواتب الموظفين وعالواتهم وفقًا لنظام الرواتب والعالوات  (:63المادة )

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

 ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام. في النافذ تعبق األحكام الواردة في قانون العمل األردني (:65المادة )

 أو تعليمات سابقة تتعارض مخ أحكام هذا النظام.أنظمة أي  ىلغت (:66المادة )
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 "*نظام الرواتب والعالوات الخاص بأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عمان األهلية"يسمى هذا النظام  (:1) المادة

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

 

 ل: الرواتب والعالواتالفصل األو
 

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

 أدنى الرتبة
 المربوط

 السنة
(1) 

 السنة
(2) 

 السنة
(3) 

 السنة
(4) 

 السنة
(5) 

 السنة
 السنة --- (6)

(20) 
 741  531 516 501 486 471 456 441 أستاذ

        430 418 )أ( أستاذ مشارك

    406 394 382 370 358 346 )ب( أستاذ مشارك

        340 330 )أ( أستاذ مساعد

    320 310 300 290 280 270 )ب( أستاذ مساعد

        236 228 )أ( مدرس

    220 212 204 196 188 180 )ب( مدرس

 

 

 على النحو اآلتي:وتحسب على الراتب األساسي  "عالوة اخت اص"ألعضاء الهيئة التدريسية   رفت (:3المادة )
 عالوة التخصص % االختصاص

% 150 الهندسة  
% 140 ال يدلة  

% 130 رافيكي، الت ميم الداخليجالتمريض، السمخ والنعق، الت ميم ال  
% 120 لومعلوم الحاسوب، العلوم اإلدارية، اللغات األجنبية، الع  

% 100 الحقوق واآلداب والشريعة  
 

 
 

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

 500 أستاذ مشارك

 400 أستاذ مساعد

 200 مدرس

 
 

 

 27/01/2015( تاريخ 2015-12/01/2014قرار مجلس األمناء رقم )*
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 على النحو اآلتي: "عالوة نالء المعيشة"و "ة بدل تنقلعالو " رف ألعضاء الهيئة التدريسية ي (:5المادة )
 

 قيمتها )دينار( العالوة
 100 عالوة التنقل

 100 عالوة نالء المعيشة

 

 

 التي م در الشهادات عتباروتأخذ بعين اال "عالوة إضافية" رف ألعضاء الهيئة التدريسية ي    أ. (:6المادة )
 ، وتكون على النحو اآلتي:ندرة التخ صعضو الهيئة التدريسية و يحملها 

 

 الشهادة
 العالوة اإلضافية )دينار(

 ندرة التخصص مصدر الشهادة
250-0 الدكتوراه  0-500  

100-0 الماجستير  0 

نار( بحسب ت نيف دي 250تحدد عالوة م در الشهادة والتي ت ل في حدها األق ى إلى )   ب. 
 من الجهات ذات العالقة وسمعتها وبقرار من رئيس الجامعة.المعتمد الجامعة 

عةام  عنةد معلةخ كةلدينةار(  500والتي ت ل في حدها األق ى إلى ) عالوة ندرة التخ صتحدد   . 
 حسب الحاجة للتخ ص أو الرتبة األكاديمية.جامعي 

 

 ئة التدريسية القائمين بمسؤوليات إدارية عالوة على النحو التالي:ت رف ألعضاء الهي   أ.      (:7المادة )
 

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

 

 ال يجوز للشخص الواحد أن يجمخ أكثر من عالوة من العالوات المن وص عليها في )أ( أعاله  ب. 
 أيهما أكثر.

بدل سكن بواقخ أو داخل حرم الجامعة فر الجامعة لعضو هيئة التدريس نير األردني سكنًا مؤثثًا تو (:8المادة )
 في حال عدم توفر السكن داخل حرم الجامعة. هرياً ش( مئتان وخمسون دينارًا 250)

 

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

، تذاكر سفر جوًا من مكان إقامته عند التعاقد أو من مكان إقامته الدائم إلى األردن بألي سب إنهائه
الممنوح للجامعة  قدومًا وعودة لمرة واحدة فقع عوال مدة عمله في الجامعة. وتدفخ له أجور السفر بالسعر
قل إذا كان قدومه على أساس الخع المباشر بين مقر إقامته ومكان عمله أو أجور السفر الفعلية أيهمًا أ

 بوسيلة أخرى.
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يجوز احتساب الخبرة العملية في نير البحث والتدريس الجامعي ألنراض تحديد الراتب فقع لمن يعين  (:10) المادة
عضوًا في الهيئة التدريسية وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة بحد أق ى 

 مدته خمس سنوات.
 

في عمله زيادة سنوية إضافية واحدة  وتميزاً  رئيس الجامعة منح عضو هيئة التدريس الذي يبدي جدارةل (:11) المادة
ويشهدان له  شريعة أن يكون قد ورد عنه تقريران مشتركان متتاليان من رئيس القسم والعميد المخت ين

 ألكاديمية الواحدة.وتععى لمرة واحدة خالل الرتبة ا ،ممتاز أو جيد جداً بالتميز وأن يكون تقديره 
 

عالوة معروحًا منه إجمالي رخر راتب شهري ي رف لعضو الهيئة التدريسية سنويًا راتب الثالث عشر ) :(12) المادة
أجزاء السنة ، وتحسب )(أ-7المن وص عليها في المادة ) وعالوة المسؤولية اإلدارية التنقل وبدل السكن

 على أساس نسبتها إلى السنة الكاملة.
 

فعلية  ي رف لعضو الهيئة التدريسية نير الخاضخ للضمان االجتماعي راتب شهر عن كل سنة خدمة (:13) ادةالم
 .وعالوة المسؤولية اإلدارية التنقل وبدل السكنعالوة معروحًا منه بدل 

 

بحكم قضائي ي بأال يستحق عضو الهيئة التدريسية الذي تنتهي خدمته من الجامعة أية مكافأة إذا أدين (:14) المادة
 .قععي بجرم جنائي أو بجنحة مخلة بالشرف

 
 

 واالنتقال : عالوات السفرالثانيالفصل 
 

إذا ك لف الرئيس أو أعضاء الهيئة التدريسية القيام بالمهام في نير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة  (:15) المادة
كل ليلة يقضيها خار  مركز عمله حسب ت رف له الجامعة عالوة السفر المقررة بالدينار ل ،أو خارجها
 :اآلتيالجدول 

 

 عالوة السفر  الفئة
 المقررة داخل المملكة

عالوة السفر المقررة 
 خارج المملكة

( دينار100) س ةةالرئي أ. ر( دينا300)   
( دينار70) الرئيس  نائب ب. ( دينار175)   
( دينار60) مساعد الرئيس والعميد  . ( دينار150)   
( دينار50) ء الهيئة التدريسيةأعضا د. ( دينار125)   

 

 

 : مكافآت العمل اإلضافيالثالثالفصل 
 

يجوز تكليف أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرنين بالتدريس اإلضافي بقرار من رئيس  (:16) المادة
أن يزيد عدد  الجامعة بناًء على تنسيب من رئيس القسم وتو ية من عميد الكلية المختص، وال يجوز

داخل  ست ساعات نعالساعات المعتمدة للتدريس اإلضافي التي يكّلف بها عضو الهيئة التدريسية 
 الجامعة أو ثالث ساعات خارجها.
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عما الدراسي دفخ لعضو هيئة التدريس مكافأة لقاء عمله اإلضافي، إذا زاد عبؤه التدريسي في الف ل ي   (:17) المادة
 يأتي:

 

 العبء الدراسي يميةالرتبة األكاد
ساعات معتمدة 9 األستاذ أ.  
ساعة معتمدة 12 األستاذ المشارك واألستاذ المساعد ب.  
ساعة معتمدة 15 المدرس أو المحاضر الحا ل على درجة الماجستير  .  

 يدخل في العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس: (:18) المادة
يدرسةةها منفةةردًا، أمةةا المةةواد التةةي يشةةترك فةةي تدريسةةها أكثةةر مجمةةوع السةةاعات المعتمةةدة للمةةواد التةةي  أ.

مةةن عضةةو هيئةةة تةةدريس يةةوزع عبؤهةةا بيةةنهم حسةةب السةةاعات التةةي يدرسةةونها فةةي هةةذه المةةواد، كمةةا 
 بينهم على هذا األساس.)إن وجدت( توزع المكافأة 

 مدة.معتبواقخ ن ف ساعة  أو مواد الت ميم العملي في المختبر تحتسب الساعة العملية ب.
وبحةد أدنةى عملةي تعبيقةي كل عالب مشةروع ساعة معتمدة عن  ¼حتسب لعضو هيئة التدريس ي  .

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

المكلف بالتدريس اإلضافي عن كل أو نير المتفرغ ت رف لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ  (:19) المادة
 المبال  المحددة وفقًا لما يأتي:نظرية اعة تدريسية فعلية س

 
 المبلغ الرتبة األكاديمية

ديناراً  27 األستاذ أ.  
ديناراً  23 األستاذ المشارك ب.  
ديناراً  20 األستاذ المساعد  .  
ديناراً  15 المدرس أو المحاضر الحا ل على درجة الماجستير د.  
دينار 10  لبكالوريوسالمحاضر الحا ل على درجة ا هة.  

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

)خةالل ال ةيف( اإلجةازة المسةتحقة لعضةو الهيئةة التدريسةية المكلةف  بالعمةل يراعى في قرار التكليةف  ب. 
 ال يفي.بالتدريس خالل الف ل 

تكليةةف مدرسةةةين ال يحملةةون رتبةةًا جامعيةةة أو مةةةؤهالت أكاديميةةة فلةةرئيس الجامعةةة أن يحةةةدد  حالةةةفةةي    .
 حالة على حدة.لكل مالية مكافأة 

 

( من قبل عضو هيئة التدريس المعتمديعبأ كشف ساعات العمل اإلضافي المعتمد )وفق النموذ    أ.   (:21) المادة
ويتم ل بالعمل اإلضافي ومن قبل المحاضر نير المتفرغ في نهاية الف والمحاضر المتفرغ المكلف 

من الجهات المعنية في الجامعة حسب األ ول، وال يجوز إدرا  ساعات عمل إضافية في  اعتماده
 أيام الععل الرسمية إال بموافقة مسبقة من رئيس الجامعة.

فةةةي ضةةةوء الن ةةةاب التدريسةةةي وقةةةرار  دراسةةةيةنمةةةاذ  األعبةةةاء التتةةةولى دائةةةرة القبةةةول والتسةةةجيل تةةةدقيق   ب.
 من مدير دائرة القبول والتسجيل إقرارًا ب حتها. اعتمادهاالتكليف ويتم 
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بعةد تةدقيق الكشةوفات  بالعمةل اإلضةافيتقوم دائرة الشؤون المالية ب رف المكافأة المسةتحقة للمكلفةين    .
 الجامعة. رئيسوذلك في ضوء القرار ال ادر بتكليفهم عن 

 

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

 حددها الرئيس.يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية ي
 

الهيئة التدريسية القيام بأعمال خار  الجامعة بقرار مسبق من رئيس الجامعة على أن ال  لعضويجوز  (:23) المادة
 يتعارض ذلك مخ الواجبات الوظيفية له.

 

و لرئيس الجامعة أن يقرر منح مكافأة مالية ألي شخص من خار  الجامعة يكلف بالعمل في الجامعة أ (:24) المادة
 يقدم خدمة لها تستدعي التشجيخ والمكافأة.

 

 الفصل الرابع: أحكام عامة
 

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

 

تنظيمية الالزمة لتعبيق هذا النظام على أن ال تتعارض مخ أحكامه ي در الرئيس التعليمات التنفيذية وال (: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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 الفصل األول: التعريفات

 "*في جامعة عمان األهلية الخاص بأعضاء الهيئة اإلداريةعالوات الرواتب و النظام "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) قتضي بتعديل المواد ذات األرقاملذي يوا
  .1/3/2015تاريخ واعتبارًا من  1/1/2011وبحيث يسري هذا القرار على المعنيين بعد تاريخ 

 

ما لم تدل  ،حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخ  ة لها أدناه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2) المادة
 ك:القرينة على نير ذل

 

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

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

 الفصل الثاني: الرواتب والعالوات
 

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

 الدرجة
أدنى 

 المربوط

السنة 

(1) 

السنة 

(2) 

السنة 

(3) 

السنة 

(4) 

السنة 

(5) 

السنة 

(6) 

السنة 

(7) 

السنة 

(8) 

السنة 

(9) 

السنة 

(10) 

سنة ال

(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(

           350 340 330 320 310 300 األولى )ب(

           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 )*
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 ( سنوات بحد أق ى.5عدد سنوات الخبرة المحتسبة عند التعيين )  .1 .أ (:4) المادة
يسةةتمر الموظةةف بالح ةةول علةةى الزيةةادة السةةنوية حتةةى بعةةد ح ةةوله علةةى أعلةةى درجةةة يرقةةى .   2      

 إليها.
 

 موعدها. حلول عند السنوية الزيادة الموظف يستحق   ب.

 تحديد درجات أعضاء الهيئة اإلدارية األسس اآلتية: في يراعى    .
 

 إليهاأعلى درجة يرقى  درجة التعيين الشهادة
 الموظف

 الرابعة السابعة ما دون الثانوية العامة
 الرابعة السادسة الثانوية العامة

 الثالثة الخامسة الدبلوم المتوسع
 لىاألو  الرابعة البكالوريوس )الشهادة الجامعية األولى(
 األولى الثالثة الماجستير )الشهادة الجامعية الثانية(

 

 :اآلتيعالوة جامعة على النحو من أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعة  للعاملينت رف  (:5ة )الماد
 

 دينار شهريًا. 120 الدرجة األولى
 دينار شهريًا. 100 الدرجة الثانية
 دينار شهريًا. 80 الدرجة الثالثة

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

 

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

 دينار شهريًا. 100 الدرجة األولى
 دينار شهريًا. 80 الدرجة الثانية

 دينار شهريًا. 70 ة الثالثةالدرج
 دينار شهريًا. 60 الدرجة الرابعة والخامسة
 دينار شهريًا. 50 الدرجة السادسة والسابعة

 

 تخ ص له أوت رف العالوة المن وص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة لمن خ  ت  ال ب.
 تنقله من قبلها ب ورة دائمة. يتم تأمين أوسيارة من الجامعة 

 

 اآلتي:عالوة نالء معيشة على النحو من أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعة  ي رف للعاملين         (:7) ادةالم
 

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

 والسابعة
  دينار شهريًا. 125   :
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 اآلتي:عالوة اخت اص، وتمنح كنسبة مئوية من الراتب األساسي على النحو للموظفين  ت رفأ.      (:8) المادة
 

 عالوة التخصص التخصص الدرجة العلمية

 % 175 العب البشري  الماجستير

 % 130 ، ال يدلةالهندسة، عب األسنان

 % 90 التمريض، السمخ والنعق

 % 70 علوم الحاسوب

 % 50 بقية التخ  ات

 % 150 العب البشري  لوريوسالبكا

 % 130  ، ال يدلةعب األسنان، الهندسةة

 % 80 التمريض، السمخ والنعق

 % 70 علوم الحاسوب

 % 35 بقية التخ  ات

 % 75 عب األسنان، الهندسة  الدبلوم المتوسع

 %  30 ال يدلة، التمريض، السمخ والنعق

 % 30 علوم الحاسوب

 % 10 بقية التخ  ات

 % 10  --  الثانوية العامة أو ما دونها
 

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

 

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

 ار شهريًا. دين 125 مدير وحدة إدارية
 دينار شهريًا. 100 مدير دائرة/ مركز/ مكتب

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

 

 ال يجوز للشخص الواحد جمخ أكثر من عالوة من العالوات المن وص عليها في هذه المادة. ب.
 

 

 :، عالما أن الموظف يمارس مهامها فعلياً التاليةللفئات الوظيفية  مسؤولية مالية"عالوة "ت رف   (:10) المادة
 . دينار شهرياً  30   : أمين ال ندوق .أ

  دينار شهريًا. 30   : أمين المستودع .ب

 الفصل الثالث: عالوات السفر
 

القيام بمهمة رسمية في نير مركز عمله الرئيسي في الجامعة إذا كلف أي من أعضاء الهيئة اإلدارية   (:11) المادة
ل المملكة أو خارجها فت رف له عالوة السفر المقررة بالدينار لكل ليلة يقضيها في نير مركز داخ

 :اآلتيعمله الرئيسي وفقًا للجدول 
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عالوة السفر المقررة داخل  الفئة
 المملكة

عالوة السفر المقررة خارج 
 المملكة

 ديناراً  150 ديناراً  75 المدراء
 ديناراً  100 ديناراً  50 ورؤساء األقسام و المدراءمساعد

 ديناراً  80 ديناراً  25 بقية الموظفين
 

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

 

 طائرة قطار ارة ركابسي 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. ا تستدعي التشجيخم خدمة لهيقدّ  أو ،الجامعة

 

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

 .مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس هذه المادة يتم التكليف بمقتضى
 

 أحكام عامة
 

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

يلغى هذا النظام جميخ التعليمات والقرارات التي تتعارض مخ أحكام هذا النظام.  (:16) المادة
 

 عن تنفيذ أحكام هذا النظام ووضخ التعليمات التنفيذية لتعبيق أحكامه. لمسؤو الرئيس   (:17) المادة
 

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

 

وبما ال  ،التخاذ القرار المناسب بشأنها الرئيستعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على  (:19) المادة
 هذا النظام.أحكام يتعارض مخ 
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، والمعدلة بموجب 2012 لسنة "*في جامعة عمان األهلية البعثات العلميةسمى هذه التعليمات "تعليمات ت (:1) المادة 
 .قرارهاوي عمل بها من تاريخ إ ،31/8/2016 ( تاريخ2016 - 13/4/2015قرار مجلس األمناء رقم )

 

عةاني المخ  ةة لهةا أدنةاه مةا لةم تةةدل حيثمةا وردت فةي هةذه التعليمةةات الم اآلتيةةيكةون للكلمةات والعبةارات   (:2) المادة
 القرينة على نير ذلك:

 .جامعة عمان األهلية : الجامعة
 .الجامعة رئيس : الرئيس

 .مجلس عمداء الجامعة : المجلس
الشخص الذي توفده الجامعة أو يوفد بواسعتها من العاملين  : الموفد

يد عن المتفرنين في الجامعة أو من نيرهم في بعثة علمية لمدة تز 
ف ل دراسي واحد أو أربعة أشهر للح ول على المؤهل العلمي أو 
للتدرب سواء تولت الجامعة األنفاق عليه أو أي جهة أخرى 

 لم لحة الجامعة.
الدرجة العلمية أو الشهادة المهنية أو التخ  ية التي يبتعث الموفد  : المؤهل العلمي

 للح ول عليها.
ي تةةةدفعها الجامعةةةة للموفةةةد أو تتحملهةةةا هةةةي أو أي جهةةةة النفقةةةات التةةة : مخصصات اإليفاد

أخرى لم ةلحة الجامعةة، وتشةمل الرواتةب والعةالوات التةي يتقاضةاها 
الموفةةةةد وأجةةةور السةةةفر ورسةةةوم التعلةةةيم وتكةةةاليف المعيشةةةة وأي نفقةةةات 

 أخرى  رفت له أو بسببه أثناء البعثة العلمية.
السااااتكمال   الجزئااااي اإليفاااااد
 كتوراهالددرجة  علىل الحصو

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

 

 تعبق هذه التعليمات على الموفد خالل مدة إيفاده وعيلة مدة التزامه.    (:3) المادة
 

 يهدف اإليفاد إلى: (:4المادة )
امعة من المؤهلين علميًا أو مهنيًا وذلك بإيفاد من تتوافر فيهم الشةروع للح ةول تلبية حاجة الج أ.

 على المؤهل العلمي.
تحفيةةز خريجةةي البكةةالوريوس والماجسةةتير فةةي الجامعةةة علةةى التميةةز وعلةةى بةةذل أق ةةى جهةةد مةةن  ب.

 أجل تحقيق إنجاز أفضل.

 
 31/08/2016( تاريخ 2016-13/04/2015*قرار مجلس األمناء رقم )
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كسةةابها خبةةرات علميةةة  .      سةةد حاجةةة األقسةةام والتخ  ةةات المختلفةةة مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس وا 

 وتدريسية حديثة من خالل اإليفاد إلى جامعات عالمية متنوعة ومرموقة.
 

 

 ليةةالحا الفعليةة بالحاجةة ذلةك وي ربع تحتاجها الجامعة التي التخ  ات في اإليفاد لغرض الترشيح يكون (:5المادة )
حةول  إكتواريةة للسةنوات الخمةس الالحقةة دراسةة كليةة كةل تضةخ أن علةى لألقسةام والكليةات، والمسةتقبلية

العبيعةة  ذات الكليةات فةي الكليةة لمجلةس الكليةة. ويمكةن أقسةام قسةم مةن كةل مةن إيفادهةا المنةوي األعةداد
 .الترشةيح قبةل عالنهةاإ يةتم أن علةى بموفةديها خا ةة شةروع وضةخ)مثةل كليةة العمةارة والت ةميم(  الخا ة

 مجلس من وتو ية القسم مجلس من على تنسيب بناءً  الجامعة رئيس من بقرار التخ  ات ح ر ويتم
 .الكلية

 

 تنسةةةيب مجلةةةس القسةةةم يةةةتم اإليفةةةاد للح ةةةول علةةةى المؤهةةةل العلمةةةي بقةةةرار مةةةن المجلةةةس بنةةةاًء علةةةى       أ. (:6المادة ) 
 تو ية مجلس الكلية.و 

جل التدريب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية المعني أو المدير يتم اإليفاد من أ ب.
 المعني وحسب مقتضى الحال.

 

 :أتييشترع في المرشح للبعثة العلمية ما ي (:7المادة )
 أن يكون أردني الجنسية ونير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف. أ.

 الجامعة.ة من عتمدالمية بشهادة عبية من اللجان العبية أن تتوافر فيه شروع اللياقة ال ح ب.
 .التنبيه عقوبة باستثناء دراسته الجامعية أثناء تأديبية عقوبة بحقه  درت قد يكون ال أن  .
أن يتحلى بالخلق القويم والسةلوك المهنةي، وأن تتةوافر فيةه القةدرة علةى القيةادة والتةأثير اإليجةابي فةي  د.

 العلبة.
( عامةةًا ولحملةة درجةةة الماجسةةتير 30يةد عمةةر المرشةةح مةن حملةةة درجةةة البكةالوريوس علةةى )أن ال يز  .ه

 ( عامًا.33عن )
أن يكةةون متفوقةةًا فةةي دراسةةته، وحا ةةالً  علةةى مؤهلةةه العلمةةي مةةن جامعةةة معتةةرف بهةةا، وأن ال يقةةل  و.

 تقديره في البكالوريوس عن )جيد( وفي الماجستير عن )امتياز(.
والح ةةةول علةةةى درجةةةة علميةةةة أو شةةةهادة الجامعةةةة ألنةةةراض اإليفةةةاد  فةةةيمةةةة أن يسةةةتقيل مةةةن الخد ز.

 تخ  ية.
 .إليها المعتمد لدى الجهة الموفد نجليزيةاإل اللغة شرع يجتاز أن ح.

 

(، وفةةةي ضةةةوء حاجةةةة األقسةةةام والكليةةةات، يعةةةين المرشةةةحون حسةةةب ترتيةةةب و( فقةةةرة )7مةةةخ مراعةةةاة المةةةادة ) (:8المادة )
 بة على أساس األوزان اآلتية:عالماتهم التفاضلية محسو 

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

 %5   البحث العلمي -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 %100    المجموع 
 

 المعايير اآلتية: حسب المفاضلة فتتم العمارة والت ميم كلية أما في .2
 %10  العامةعالمة الثانوية  -
 %30   عالمة البكالوريوس -
 %20   عالمة الماجستير -
 %20   المقابلة الشخ ية -

 %20   اإلنتا  الفني -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 %10  عالمة الثانوية العامة -
 %60   عالمة البكالوريوس -
 %20   المقابلة الشخ ية -

 %10                                  الخبرة -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 %100    المجموع 
 

 آلتية:المعايير ا حسب المفاضلة فتتم العمارة والت ميم كلية أما في .2
 %10  عالمة الثانوية العامة -
 %40   عالمة البكالوريوس -
 %20   المقابلة الشخ ية -

 %20   اإلنتا  الفني -

 %10    الخبرة -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 %100    المجموع 
 

 الجامعة. في لذلك برناما إذا توفر داخلياً  إيفاداً  الماجستير درجة على للح ول اإليفاد يكون  .
ن حتةى الماجسةتير والةدكتوراه درجتةي علةى للح ةول الخةارجي اإليفةاد يجةوز د.  برنةاما تةوفر وا 

 المنح الخارجية. توفر حال في وخا ة المعني التخ ص الجامعة في في ماجستير

 :أتيي ما الدكتوراه على الح ول ستكمالال يوفد فيمن يشترع (:9المادة )

 . بالشرف جنحة مخلة أو بجناية عليه محكوم ونير الجنسية أردني يكون أن أ.
 جه الجامعة.تحتا تخ ص في الدكتوراه ببرناما ملتحقاً  يكون أن ب.

 . .     أن تكون الدراسة في جامعة معتمدة من قبل جامعة عمان األهلية                
 مةن ويعفى الجامعة، في الدكتوراهدرجة  لنيل المعلوبة العلمية تالمؤهال على الً حا  يكون أن د.

 .يعادله ما أو التوفل امتحان الخاص باجتياز الشرع
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 .عاماً  وثالثين خمسة على عمره يزيد ال أن هة.
 اإليفاد عالب بها الملتحق من الجامعة عبي بتقرير ذلك إثبات ويمكن  حيًا، ئقاً ال يكون أن .و

 . الجامعة في العبية المخت ة الجهات من يعتمد
 . التخ ص مت لة بموضوع كتوراهللد السابقة العلمية الدرجات تكون أن .ز
 .عةالجام في التعيين شروع فيه تتوافر أن     .ح                

 

 لخريجةي فقةع البكةالوريوس درجةة لحملةة ل يفةاد المخ  ةة الشةوانر مةن قةلاأل %( علةى50يخ ةص ) (:10المادة )

وفةي  الجامعةة، لخةريا فيععةى يفةاد،ل واحةد  تةوفر شةانر حةال وفةي بيةنهم، فيمةا عليهةا يتنافسةون الجامعة،
 التنةافس الجامعةة فةي التخةر  لسةنة األكاديميةة األقسةام خريجةي مةن فقةعللثالثةة األوائةل  يجةوز الاألحةو  كل

 .الجامعي العام خريجي في قائمة ترتيبه تبين وثيقة لخال من ذلك ويثبت ،اإليفاد على شوانر
 

 علةى العةام فةي واحةدة مةرة لكترونةيإلا وموقخ الجامعةة ال حف في يفاداإل من حاجتها عن الجامعة تعلن (:11المادة )
 وفقاً  العلب تقديم خرىاأل الجامعات الجامعة أو خريجي من يفادإلا من ستفادةالا يرنب وعلى من قل،األ

 .لذلك للنموذ  المّعد
 

 علةى بنةاءً  المختلفةة التخ  ةات جزئيةًا فةي إيفةاداً  باإليفةاد المتعلقةة حاجتهةا عةن بةاإلعالن الجامعةة تقةوم (:12المادة )
 . األقسام مجالس من الكليات بتنسيب مجالس تو ية

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

 .قساماأل مجالس تنسيبات على بناء الكليات مجالس تو يات عرضت    أ.   (:14المادة )
 .المفاضلة لنتائا وفقاً  ل يفاد ختياراال عليهم يقخ من بترشيح قراراً  الجامعة رئيس  دري ب.
 جامعة من مشروع نير قبول على للح ول للمرشح واحدة سنة مدة يفادل  الترشيح رارق حّددي  .

 .الجامعة بها تعترف
 حسب يفاداإل إجراءات ت ستكمل الجامعة، تعتمده قبول على يفادل  المرشح ح ول عدب د.

 . ولاأل
 

مجلةس  موافقةة وبعةد (لةذلك جةةحا وجةود حالةة فةي) تةدريسبحةث و  مسةاعد يفةادل  المرشةح تعيةين جةوزي (:15المادة )
 .المعنيين الكليةمجلس وتو ية  القسم مجلس تنسيب علىالعمداء بناء 

 

 تعتةرف جامعةة مةن للدكتوراه قبول على الجامعة بالح ول في الماجستير لدراسة داخلياً  إيفاداً  الموفد يلتزم (:16المادة )
 الماجسةتير، شةهادة علةى ح ةوله مةن عةام ق ةاهاأ وفي مةدة إليها، ليوفد اللجنة عليها الجامعة وتوافق بها

ال فيعتبةر  وكفيلةه الحالةة هةذه فةي وعليةه. حكمةاً  النيةاً  الخةارجي يفةادإلا لغةرض الجامعةة فةي تعيينةه وا 
 تلةك مقدار من (100%) إليها مضافاً  للماجستير دراسته عن الجامعة تكبدتها النفقات التي جميخ رد متضامنين

 .النفقات
 

حةال اسةتنكاف أحةةد المرشةحين عةن حقةه فةةي التعيةين مسةاعدًا للتةدريس لغايةةات اإليفةاد، يجةب أن يثبةةت  فةي (:17المادة )
 ذلك االستنكاف خعيًا، ويعتبر مستنكفًا كل من ال يلتحق بعمله بعد  دور قرار تعيينه.
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 يجب أن يتضمن قرار اإليفاد ما يأتي: (:18المادة )

 بعًا بتخ ص الموفد.حقل التخ ص المعلوب، على أن يكون مرت أ.
 الجهة التي سيرسل إليها الموفد. ب.
 مدة اإليفاد.  .
 المؤهل العلمي الذي يعلب من الموفد الح ول عليه. د.
 أي شروع أخرى يقررها المجلس. ه.

 

 تكون مدة اإليفاد كما يأتي: أ. (:19المادة )
لح ةول علةى درجةة ثالث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حةاملي درجةة الماجسةتير ل .1

 الدكتوراه.
أربةةةخ سةةةنوات تجةةةدد سةةةنة فسةةةنة للموفةةةدين مةةةن حةةةاملي درجةةةة البكةةةالوريوس للح ةةةول علةةةى  .2

 درجتي الماجستير والدكتوراه.

المةةدة التةةي يقررهةةا المجلةةس قبةةل اإليفةةاد إذا كةةان الح ةةول علةةى المؤهةةل العلمةةي المعلةةوب  .3
( مةن 2( و)1إليهةا فةي الفقةرات ) يتعلب مدة أعول من المدد المن وص عليها أو المشار

 هذه المادة.

يجةوز تمديةةد مةةدة اإليفةةاد المن ةةوص عليهةةا فةةي الفقةةرة )أ( مةةن هةةذه المةةادة إلةةى مةةدة ال تزيةةد  ب.
 على السنة في الحاالت التي تقدم فيها الجهة التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد.

 

( مةن هةذه التعليمةات، تةتم إجةراءات التمديةد بعةد انتهةاء المةدة 3فقةرة )أ/ (19مخ مراعةاة مةا ورد فةي المةادة ) (:20المادة )
هةةةذه التعليمةةةات،  ( مةةةن29المةةةادة )القانونيةةةة للبعثةةةة وفقةةةًا ل جةةةراءات المشةةةار إليهةةةا فةةةي البنةةةود )أ، ب( مةةةن 

 وي در قرار المجلس بالتمديد بناًء على تنسيب اللجنة وتو ية مجلس الكلية ومجلس القسم المعنيين.
 

( مةةن هةةذه التعليمةةات، 18ال يجةةوز للموفةةد أن يخةةل بةةأي شةةرع مةةن الشةةروع المن ةةوص عليهةةا فةةي المةةادة ) (:21لمادة )ا
هةذه التعليمةات،  ( مةن31المةادة )وعند اإلخالل بأي مةن الشةروع تعبةق علةى الموفةد أحكةام الفقةرة )أ( مةن 
 إال أنه يجوز تعديل هذه الشروع بموافقة الجهات المخت ة في الجامعة.

 

يوقخ الموفد تعهدًا أمام كاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثالثة أمثةال المةدة التةي  (:22المادة )
 قضاها في البعثة.

 

ال يجوز إيفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية أخرى قبةل انتهةاء مةدة التزامةه إال فةي حةاالت خا ةة يقررهةا  (:23المادة )
 هذه الحالة يجب أن ال تتجاوز مدة اإليفاد مجتمعة ست سنوات.المجلس، وفي 

 

يجب أن يقوم الموفد أو كفيله أو كالهما برهن قععة أرض أو أكثر أو عقار لدى الدوائر  أ. (:24المادة )
 المخت ة رهنًا من الدرجة األولى لم لحة الجامعة، على أن يغعي الرهن مخ  ات اإليفاد

مقدار تلك المخ  ات، وتزويد الجامعة بكتاب من مدير دائرة %( من 50مضافًا إليها )
 األراضي التي يقخ العقار فيها يتضمن القيمة التقديرية للعقار حسب سجالت الدائرة.
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 أو أرضاً  كفيله ملكية عدم أو ملكيته عدماألراضي  دائرة من م دقة بوثيقة الموفد أثبت إذا ب.
 والغرامات المبال  جميخ تشمل معلقة كفالته تكون أن لىع بنكية كفالة تقديم عليه فإن عقاراً 
 بعد أو البعثة في وجوده أثناء منها بأي أو بالتزاماته لهالإخ بسبوفد الم على تترتب قد التي

 .نفسه وفدالم مخ بالتضامن الكفالة تكون وأن متعلباتها، إكمال
تقةديمها وفقةًا للفقةرة )أ( ملزمةًا للموفةد يكون قةرار الجامعةة فيمةا يتعلةق بتقةدير مبلة  الةرهن الواجةب   .

 وكفيله.
 

 تشمل مخ  ات اإليفاد ما يأتي:      (:25المادة )
يابًا ولمرة واحدة فقع. أ.  أجور سفر بالدرجة السياحية للموفد إلى الجهة الموفد إليها ذهابًا وا 

 بالدراسة. رسوم الدراسة في الجامعة أو المؤسسة الموفد إليها وأي رسوم أخرى تتعلق ب.
 رسوم التأشيرات إن وجدت.  .
 المخ  ات الشهرية وتكون للموفدين للح ول على مؤهل علمي: د.

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

 

 قتضت الحاجة لذلك.( كلما ا25في المخ  ات الواردة في المادة ) النظريعاد  (:26المادة )
 

( مةةةةن هةةةةذه 25أي جهةةةةة نيةةةةر الجامعةةةةة مخ  ةةةةات اإليفةةةةاد المن ةةةةوص عليهةةةةا فةةةةي المةةةةادة ) تحملةةةةتإذا  (:27المادة )
ذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخ  ات المقةررة  التعليمات، فإنها تعتبر مدفوعة من الجامعة وا 

 من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما.
 

ال يجةةةةوز للموفةةةةد القيةةةةام بةةةةأي عمةةةةل مقابةةةةل أجةةةةر خةةةةالل مةةةةدة بعثتةةةةه إال إذا كةةةةان العمةةةةل مرتبعةةةةًا  أ. :(28المادة )
بموضوعها وال يؤثر على سير دراسته شريعة الح ول على موافقة خعية مسبقة مةن الةرئيس إذا 

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

 

كل من رئيس القسم وعميد الكلية المعنيين متابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته أوالً بأول ويلزم الموفةد  يتولى (:29المادة )
 بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقًا لآلتي:

شةةةؤون األكاديميةةةة واالعتمةةةاد بإرسةةةال "نمةةةوذ  تجديةةةد لغايةةةات تجديةةةد اإليفةةةاد سةةةنويًا يقةةةوم قسةةةم ال أ.
البعثة"، إلى الموفد، وقبل فترة انتهةاء بعثتةه السةنوية بشةهرين والعلةب منةه تزويةد رئاسةة الجامعةة 
بتقرير من األستاذ المشرف علةى دراسةته يبةين وضةعه الدراسةي، علةى أن يرفةق بةالنموذ  كشةف 

 العالمات لتلك السنة الدراسية إن وجد.
ترسةةل األوراق المشةةار إليهةةا فةةي البنةةد )أ( مضةةافًا إليهةةا نمةةوذ  تقيةةيم دراسةةة الموفةةدين ألنةةراض  ب.

 تجديد اإليفاد إلى عميد الكلية المعني لبيان الرأي في سير دراسة الموفد.
يتم تجديد اإليفاد سنويًا ضمن المدة القانونية للبعثة بقرار من المجلس بناءً على تو ةية مجلةس   .

 تنسيب مجلس القسم المعنيين.الكلية و 
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 تنهى البعثة ألي موفد بقرار من المجلس باألسلوب نفسه الذي أوفد به في أي من الحاالت اآلتية: (:30المادة )
 إذا  در بحقه حكم قضائي قععي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف. أ.

 إذا  در قرار من الجهة التي أوفد إليها بف له من الدراسة. ب.
 ثبت قيامه بنشاع يضر بم لحة المملكة األردنية الهاشمية. إذا  .
إذا دلةت نتائجةه الدراسةةية الف ةلية أو السةةنوية علةى تق ةةير أو رسةوب يحةةول دون متابعتةه دراسةةته  د.

 لدى الجهة التي أوفد إليها.
 ( من هذه التعليمات.28إذا خالف أحكام الفقرة )أ( من المادة ) ه.
( مةن هةذه التعليمةات دون الح ةةول 19المقةررة لبعثتةه وفقةًا ألحكةام المةادة ) إذا تجةاوز مةدة اإليفةاد و.

 على المؤهل العلمي الذي أوفد للح ول عليه.
 إذا أخل بأي شرع من الشروع التي تضمنها كل من قرار و/أو عقد إيفاده. ز.

 

%( من مقدار 100مضافًا إليها ) يلتزم الموفد وكفيله بالتضامن والتكافل برد جميخ نفقات اإليفاد أ. (:31المادة )
تلك النفقات بما في ذلك أي قرض ح ل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة إلى 

 إخعار أو إنذار في أي من الحاالت اآلتية:
 ( من هذه التعليمات.30إذا أنهيت بعثة الموفد ألي سبب من األسباب المبينة في المادة )  .1

ات اإليفةاد ولةم يقةدم نفسةه للعمةل فةي الجامعةة خةالل سةتين يومةًا مةن إذا أكمل الموفد متعلبة  .2
تاريخ منحه المؤهل العلمي الةذي أوفةد للح ةول عليةه مةا لةم يقةدم عةذرًا يقبلةه المجلةس بنةاًء 

 على تنسيب اللجنة.

إذا  ةةدر قةةرار مةةن المرجةةخ المخةةتص فةةي الجامعةةة بإنهةةاء عمةةل عضةةو هيئةةة التةةدريس أو   .3
فةةاد وفقةةًا ألحكةةام نظةةام الهيئةةة التدريسةةية ونظةةام المةةوظفين المعمةةول الموظةةف العائةةد مةةن اإلي

بهمةةةا فةةةي الجامعةةةة يحسةةةم مةةةن مبلةةة  المعالبةةةة مبلةةة  يةةةوازي مةةةدة خدمتةةةه فةةةي الجامعةةةة إيفةةةاء 
 ل يفاد.

إذا اسةتقال عضةةو هيئةة التةةدريس أو الموظةف العائةةد مةةن اإليفةاد قبةةل أن يكمةل مةةدة الخدمةةة   .4
 لعقةد إيفةاده وقبلةت اسةتقالته مةن قبةل المرجةخ المخةتص، يحسةم القانونية المعلوبة منه تنفيذاً 

 من مبل  المعالبة مبل  يوازي مدة خدمته في الجامعة إيفاء ل يفاد.

على الرنم مما ورد في الفقةرة )أ( مةن هةذه المةادة، للةرئيس بنةاء علةى تنسةيب اللجنةة تأجيةل معالبةة  ب.
( مةةن هةذه التعليمةةات للمةةدة 30لفقةرة )و( مةةن المةادة )الموفةد الةةذي يتقةرر إنهةةاء بعثتةه سةةندًا ألحكةةام ا

التي يراهةا مناسةبة والسةماح لةه بإكمةال دراسةته علةى نفقتةه الخا ةة ويجةوز بنةاء علةى علبةه  ةرف 
قةةرض لةةه ال يزيةةد علةةى مخ  ةةات سةةنة واحةةدة شةةريعة الح ةةول علةةى الضةةمانات التةةي تؤخةةذ فةةي 

مةةن مباشةةرة العمةةل فةةي الجامعةةة بأقسةةاع  حالةةة اإليفةةاد علةةى أن يبةةدأ تسةةديد القةةرض بعةةد سةةتة أشةةهر
 شهرية متساوية خالل مدة ال تتجاوز خمسة أمثال المدة التي يغعيها القرض.

 تعتبر قيود الجامعة المتعلقة بمخ  ات اإليفاد الم روفة قرينة قانونية على  حة المعالبة.  .
ضةةةافة علةةةى نفقةةةات اإليفةةةاد علةةةى ال تسةةةري أحكةةةام الفقةةةرة )أ( مةةةن هةةةذه المةةةادة والمتعلقةةةة بالمبةةةال  الم د.

نمةةا تسةةري علةةيهم األحكةةام  الموفةةدين الةةذين يةةؤدون التزامةةًا نشةةأ قبةةل سةةريان أحكةةام هةةذه التعليمةةات، وا 
 المتعلقة بالنفقات اإلضافية بتاريخ إيفادهم.
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عفةةاؤه وكفيلةةه مةةن دفةةخ مخ  ةةات اإليفةةاد  (:32المادة ) والغرامةةة للمجلةةس إنهةةاء بعثةةة الموفةةد المخةةل بشةةروع اإليفةةاد وا 
المقةررة بشةكل كلةي أو جزئةةي إذا ثبةت بةأن سةبب إخةةالل الموفةد بهةذه الشةروع يعةةود ألسةباب  ةحية حالةةت 
دون متابعة الموفد دراسته أو أداء الخدمة المقررة بعد اإليفاد شريعة أن يكةون اإلعفةاء مسةتندًا إلةى تقةارير 

 عبية رسمية من اللجنة العبية العليا المعتمدة من الجامعة.
 

 تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها لم لحتها. (:33لمادة )ا
 

ال يجةةوز للموفةةد تغييةةر مكةةان دراسةةته أو تخ  ةةه إال بعةةد الح ةةول علةةى الموافقةةات التةةي ح ةةل عليهةةا  (:34المادة )
( مةةن هةةذه التعليمةةات وفةةي هةةذه الحالةةة تعةةد الضةةمانات التةةي ح ةةلت عليهةةا الجامعةةة 6ل يفةةاد وفقةةًا للمةةادة )

 بل التغيير سارية بحق الموفد وكفيله.ق
 

 على الموفد بعد عودته أن يتقدم بعلب خعي لمباشرة العمل لعميد الكلية المختص. أ. (:35المادة )

يقوم عميد الكلية بإحالة العلب إلى القسم المعني ليمر في إجراءات التعيين حسب التعليمات  ب.
 النافذة.

التزام إذا لم ي در قرار بتعيين الموفد خالل ستة أشهر من  يعد الموفد وكفيله في حل من أي  .
 تاريخ تقديم نفسه للعمل في الجامعة.

 

تحسب مدة الوفاء بةااللتزام للموفةد العائةد مةن اإليفةاد بعةد إنهائةه جميةخ متعلبةات الح ةول علةى الدرجةة أو  (:36المادة )
بةراز  الشهادة التي أوفدته الجامعة للح ةول عليهةا، وذلةك اعتبةاراً  مةن تةاريخ مباشةرته العمةل فةي الجامعةة وا 

 ما يثبت ح وله على هذا المؤهل.
 

إلةةةى  البعثةةةات العلميةةةةفةةةي نيةةةر الحةةةاالت المن ةةةوص عليهةةةا فةةةي هةةةذه التعليمةةةات، تحةةةال األمةةةور المتعلقةةةة ب (:37المادة )
 المجلس التخاذ القرار المناسب بشأنها.

 

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

 رئيس الجامعة والجهات التنفيذية المعنية فيها مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات. (:39المادة )
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لسةنة  "*الترقية ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعةة عمةان األهليةةو النقل تعليمات "تسمى هذه التعليمات  (:1) المادة
تةةي وال 13/9/2017( تةةاريخ 2018 - 12/1/2017والمعدلةةة بموجةةب قةةرار مجلةةس األمنةةاء رقةةم )، 2012

 .إقرارهامن تاريخ وي عمل بها ( من هذه التعليمات 4قتضي بتعديل المادة رقم )ت
 

اآلتية حيثما وردت في هةذه التعليمةات المعةاني المخ  ةة لهةا أدنةاه مةا لةم تةدل يكون للكلمات والعبارات  (:2)المادة 
 القرينة على نير ذلك.

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

 مية محكمة ومتخ  ة ودورية.مجلة عل : المجلة المعتمدة
              مجلةةةةةةةةةةةةةةة متخ  ةةةةةةةةةةةةةةة، ومدرجةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةي قاعةةةةةةةةةةةةةةدة البيانةةةةةةةةةةةةةةات العالميةةةةةةةةةةةةةةة : مجلة الفئة األولى

((Journal Citation  ( ضةمنReport ISI Web of  Knowledge) ،
أو مةةن الفئةةة )ب( أو أعلةةى أو مةةا يعادلهةةا ضةةمن قائمةةة مجةةالت التميةةز فةةي 

 (ERA).البحث العلمي في استراليا 
ت ةدر عةن دار نشةر عالميةة أو جمعيةة علميةة أو محكمةة مجلة متخ  ة  : مجلة الفئة الثانية

، ولها هيئة تحرير عالمية، وأن ينتمي جامعة أو مركز بحث، وب ورة دورية
مةةن العةةالم،  ةالبةةاحثون الةةذين ينشةةرون بحةةوثهم فيهةةا إلةةى عةةدة منةةاعق جغرافيةة

 مضى على  دورها ثالث سنوات على األقل.و 
ت ةدر عةن دار نشةر أو جمعيةة علميةة أو جامعةة  محكمةةمجلة متخ  ةة  : مجلة الفئة الثالثة

مضةى علةى و ، ولها هيئة تحرير متخ  ةة، أو مركز بحث، وب ورة دورية
  دورها ثالث سنوات على األقل.

 مؤتمر عالمي أو نير عالمي. : المؤتمر المعتمد
رية ولجنةةةةة علميةةةةة عالميةةةةة والمشةةةةاركون فةةةةي مةةةةؤتمر يكةةةةون لةةةةه لجنةةةةة تحضةةةةي : المؤتمر العالمي

المةةةؤتمر يمثلةةةون منةةةاعق جغرافيةةةة مختلفةةةة، والبحةةةوث محكمةةةة ومنشةةةورة فةةةي 
 كتاب خاص بوقائخ المؤتمر أو في عدد خاص من مجلة معتمدة.

 
 

 

 

 

 
 

13/09/2017( تاريخ 2018-12/01/2017قرار مجلس األمناء رقم )*
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ه لجنةةة تحضةةيرية ولجنةةة علميةةة، وبحوثةةه محكمةةة ومنشةةورة فةةي مةةؤتمر يكةةون لةة : المؤتمر غير العالمي
 كتاب خاص بوقائخ المؤتمر أو في عدد خاص من مجلة معتمدة.

 نظام الهيئة التدريسية في جامعة عمان األهلية. : النظام
 

 الشروط العامة للنقل والترقية
 

 

الفئة )أ( ضمن الرتبةة الوحةدة أن يحقةق األمةور الفئة )ب( إلى عضو هيئة التدريس من  نقليشترع ل  أ. (:3)المادة 
 :اآلتية

 .سنوات خمس عن تقل ال الراتب في أقدمية الفئة )ب( في لديه أن يتوافر .1
 نقاع ثالث( 3)يعادل  الجامعة الفعلية في نشر فعاًل إنتاجًا علميًا أثناء خدمته قد أن يكون .2

 .األقل على قعتينن يعادل رئيسًا فيما باحثاً  يكون وأن األقل، على
 ثثةال( 3) عةن العميةد وتقريةر القسةم رئةيس تقريةر مةن فقةرات فقةرة أي فةي تقةديره يقل ال أن .3

 ع.نقا

 بنسةخة معةززاً  القسةم إلةى رئةيس نفسةها الرتبةة ضةمن)أ(  فئةةال إلةى )ب( فئةةال مةن النقةل علةب يقةدم ب.
 رأي القسةم ويرفةخ رئةيس ه،فية الةرأي إلبةداء القسةم مجلةس علةى علمي، لعرضه إنتا  كل من أ لية
 إلةى العميةد العلةب ويرفةخ فيةه، الةرأي إلبةداء الكليةة، علةى مجلةس لعرضةه العميةد إلةى القسةم مجلةس
 .النقل إجراءات ستكمالال الرئيس

 المقةدم اإلنتةا  علةى تنعبةق التةي الشةروع نفسةها النقةل لغايةات المقةدم العلمةي اإلنتةا  علةى ينعبةق  .
 .العلمي اإلنتا  تقييم في المتبعة اإلجراءات الترقية باستثناء لغايات

 .المجلس قرار  دور تاريخ من الواحدة نافذاً  الرتبة ضمن فئة إلى فئة من النقل قرار يكون د.
 .فئة إلى فئة من النقل ألنراض هيئة التدريس لعضو تمنح التي راتب دون اإلجازة ال تحسب ه.
 أشةهر سةتة مضةي بعةد للنقةل جديةداً  علبةاً  أن يقدم فلعالبه النقل على الموافقة عدم المجلس قرر إذا و.

 .القرار ذلك  دور تاريخ من األقل على
 

 :أتييشترع لترقية عضو هيئة التدريس من رتبة إلى رتبة أعلى ما ي (:4)المادة 
، منهةا فةي الجامعةة ال تقةل عةن خمةس سةنوات ةترقيتةه منهةا أقدمية سةتتمتوفرت لديه في الرتبة التةي  أ.

ذا احتسةةبت لةةه خدمةةة سةةنوات علةةى األقةةل مت ةةلة فةةي الجامعةةة عنةةد تقةةديم علةةب الترقيةةة،  ثةةالث وا 
أكاديميةة سةةابقة فةةي جامعةة أخةةرى تعتةةرف بهةةا الجامعةة يشةةترع لترقيتةةه فةةي هةذه الحالةةة أن يكةةون قةةد 

ويجةةوز فةةي حالةةة تحقيةةق عضةةو  قضةةى سةةنتين علةةى األقةةل فةةي الرتبةةة التةةي عةةين فيهةةا فةةي الجامعةةة.
 سية لضعف النقاع المعلوبة للترقية، اخت ار المدة ألربخ سنوات.الهيئة التدري

 كان ناجحًا في تدريسه. ب.

 كان ناجحًا في عالقاته مخ العاملين في الجامعة.  .
 كان فاعاًل في العمل التعوعي وخدمة المجتمخ وتقديم االستشارات في مجال تخ  ه. د.
 أ يالً يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إنتاجًا علميًا أن يكون قد نشر )أو ق ِبَل له للنشر( وهو  هة.

 في مجال تخ  ه.
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لمقّدم لنتا  العلمي مجموع النقاع الحا ل عليها اإلمن على األقل %( 60أن يكون ما نسبته ) .و
 الدراسي أو التدريسي أو البحثي.الباحث المتقدم  تخ صضمن للترقية 

ميًا أثناء خدمته في الجامعة يعادل ن ف اإلنتا  العلمي أن يكون قد نشر فعاًل إنتاجًا عل ز.
 .مقيمًا بالنقاع المعلوب للترقية على األقل

 لم ي در بحقه عقوبة تأديبية أعلى من التنبيه في السنتين األخيرتين. ح.
 
 
 

لى قبل ثمانية أشهر من يجوز لألستاذ المساعد أو األستاذ المشارك أن يتقّدم بعلب الترقية إلى الرتبة األع (:5المادة )
استكمال المدة القانونيةة المعلوبةة للرتبةة األعلةى إذا تةوافرت فيةه الشةروع القانونيةة األخةرى المعلوبةة لشةغل 

 الرتبة.

بحثةةةين فقةةةع  نالعلمةةةي المنشةةةور أو المقبةةةول للنشةةةر فةةةي مجلةةةة واحةةةدة عةةة اإلنتةةةا ال يجةةةوز أن يزيةةةد  .أ(:6المادة )
 .ي مجالت الفئة األولىباستثناء األبحاث المنشورة ف

 يجوز أن يقبل اإلنتا  العلمي اآلتي دون حاجة إلى تقييمه تقييمًا أوليًا: .ب
 البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجالت معتمدة. .1

 ة.معتمدات المؤتمر الالبحوث المنشورة في وقائخ  .2
مةةةةؤتمرات مجةةةةالت معتمةةةةدة أو البحةةةةوث المستخل ةةةةة مةةةةن الرسةةةةائل الجامعيةةةةة المنشةةةةورة فةةةةي  .3

 معتمدة.

 براءات االختراع المسجلة عالميًا أو محليًا. .4
 معتمدة. مجلةالعلمية المنشورة في  ةالملحوظة العلمية أو المراجع .5

ت قبةةل األعمةةال اآلتيةةة بعةةد تقييمهةةا تقييمةةًا أوليةةًا مةةن خةةالل عمةةادة البحةةث العلمةةي وبتنسةةيب مةةن لجةةان  . 
 البحث العلمي في القسم والكلية:

 المؤلف، أو المترجم، أو المحقق. الكتاب  .1
 العمل الفني أو المعماري.  .2
 ف ل في كتاب. .3
  .حاالت عبيةأو عن أحكام قضائية التقرير  .4
 .متخ  ة ضمن مشروعال ةدراسال .5
 البرمجية. .6

 :يكون الحد األعلى ل نتا  العلمي المقبول ألنراض الترقية على النحو اآلتي د.
 

 الحد األعلى لإلنتاج اإلنتااج العلمي
 العلمي المقبول للترقية

 اثنان .الكتب المؤلفة أو المترجمة أو المحققة
 واحد .الف ل في كتاب

 اثنان المعتمدة.البحوث المنشورة في وقائخ المؤتمرات 
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 الحد األعلى لإلنتاج اإلنتااج العلمي
 العلمي المقبول للترقية

 اثنان .الجامعيةالبحوث المستخل ة من الرسائل 
أو المراجعةة حكم قضةائي حالة عبية أو التعليق على عن التقرير 

الدراسةةةةة المتخ  ةةةةةة ضةةةةةمن العلميةةةةة أو الملحوظةةةةةة العلميةةةةةة أو 
 أو البرمجية. مشروع

 اثنان

 
 

للنشةر  ( من التعليمات، يعامل اإلنتا  العلمةي المقبةول4مخ مراعاة ما ورد في البند )ز( من المادة ) .أ (:7)المادة 
 النحو اآلتي: معاملة المنشور، لغرض حساب األوزان ممثلة بنقاع على

 

 عدد النقاط اإلنتاج العلمي

 (3) .البحث المنشور في مجلة من الفئة األولى

 (2) .البحث المنشور في مجلة من الفئة الثانية
(1) .البحث المنشور في مجلة من الفئة الثالثة  

(1) .ؤتمر عالمي محكمالبحث المنشور في وقائخ م  

 (0.5) .محكم ينير عالمالبحث المنشور في وقائخ مؤتمر 
مةن الفئةة  معتمةدةالبحث المسةتخلص مةن رسةالة جامعيةة منشةورة فةي مجلةة 

 األولى والثانية.
(1) 

معتمةدة مةن الفئةة البحث المستخلص من رسالة جامعية المنشور فةي مجلةة 
 الثالثة.

(0.5) 

 (3) .، تحقيق(ةيف، ترجمالكتاب المتميز )تأل
 (1) .الكتاب المؤلف أو المترجم أو المحقق

 (1) .ف ل في كتاب

 (3) .براءة االختراع المسجلة عالمياً 
 (1) .براءة االختراع المسجلة محلياً 

 (2)  .واإلبداعي العمل الفني أو المعماري المتميز

 (1) .العمل الفني أو المعماري
أو  (ملحوظةةةةة علميةةةةة)أو  (حكةةةةم قضةةةةائي)أو  (حالةةةةة عبيةةةةة)التقريةةةةر عةةةةن 

  )مراجعة علمية( منشورة في مجلة من الفئة األولى أو الثانية
(1) 

أو  (ملحوظةةةةة علميةةةةة)أو  (حكةةةةم قضةةةةائي)أو  (حالةةةةة عبيةةةةة)التقريةةةةر عةةةةن 
 )مراجعة علمية( منشورة في وقائخ مؤتمر عالمي.

(0.5)  

(0.5) متخ  ة ضمن مشروع.الدراسة ال  

 (0.5) البرمجية.
 (1) .لكترونيإمقّرر إعداد وتنفيذ 
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 عدد النقاط اإلنتاج العلمي

سنة نقعة عن كل ( 0,5) .المن ب اإلداري
نقعة في  (1)وبحد أق ى 

 الرتبة األكاديمية الواحدة
 

، علةةى أن العالةةب هةةو الباحةةث الةةرئيس فةةي البحةةث المنشةةور والمسةةتخلص مةةن رسةةالته الجامعيةةة يعةةد .ب
 تقدم للترقية مشرفًا أو مشرفًا مشاركًا على رسالة العالب.يكون الم

( خمسةين ألةف كلمةة، ويةتم تقييمةه مةن خةالل 50000ي شترع في الكتاب أن ال يقل عدد كلماته عن )  .
نمةةةةوذ  خةةةةاص، وي عتمةةةةد الكتةةةةاب ألنةةةةراض الترقيةةةةة إذا كةةةةان معةةةةدل تقةةةةديرات المقّيمةةةةين ال تقةةةةل عةةةةن 

 ( أو أكثر.%85ذا كان معّدل تقديرات المقّيمين )(، وي عّد الكتاب متميزًا إ70%)

 ال ت قَبل الكتب التعليمية ألنراض الترقية.  د.
ال ةادرة عةن عمةادة البحةث العلمةي فةةي البلقةاء مةن البحةوث المنشةورة فةي مجلةةة بحةث واحةد ي حتسةب  هة.

 وبواقخ نقعتان.الجامعة 
ة ال ةةادرة عةةن وزارة التعلةةيم العةةالي المجةةالت الوعنيةةة األردنيةةة المتخ  ةةيحتسةةب بحةةث واحةةد مةةن  و.

 .وبواقخ نقعتانوالبحث العلمي 
 
 

الهيئة التدريسية من رتبة أسةتاذ مسةاعد إلةى رتبةة أسةتاذ مشةارك أن ي قةدجم إنتاجةًا علميةًا  لترقية عضو ي شترع (:8) المادة
 :األتية( ثماني نقاع على األقل وأن ي حقق الشروع 8يح ل فيه على )

أربعةة بحةوث علةى األقةل منشةورة فةي مجةالت معتمةدة، علةى أن يكةون نتا  العلمةي أن يتضمن اإل .أ
 ( نقعتان على األقل.2منفردًا في إنتا  علمي يعادل ) باحثاً 

 نقاع على األقل. أربخ( 4يعادل )علمي في إنتا  و/أو منفردًا أن يكون المتقدم باحثًا رئيسًا  ب.
 

التدريسية من رتبة أستاذ مشةارك إلةى رتبةة أسةتاذ أن ي قةدجم إنتاجةًا علميةًا يح ةل ي شترع لترقية عضو الهيئة  (:9ة )الماد
 ( اثنتي عشرة نقعة على األقل وأن ي حقق الشروع اآلتية:12فيه على )

سةةتة بحةةوث علةةى األقةةل منشةةورة فةةي مجةةالت معتمةةدة، علةةى أن يتضةةمن اإلنتةةا  العلمةةي مةةا يعةةادل  أ.
 . ( ثالثة نقاع على األقل3يعادل ) يكون باحثًا منفردًا في إنتا  علمي

 نقاع على األقل. ست( 6يعادل ) علمي في إنتا و/أو منفردًا أن يكون المتقّدم باحثًا رئيسًا  ب.
 

 :ال يجوز للمتقّدم للترقية أن يدر  ضمن بحوثه أو أعماله الفنية أيًا من (:10ة )الماد
ِسبت له في تر  أ.  .قية سابقةالبحوث أو األعمال التي سبق وأن ح 

، أو ح ةةل بموجبهةةا أو بحةةوث قبلةةت للنشةةر بعةةد قةةرار مجلةةس العمةةداء بالسةةير فةةي إجةةراءات ترقيتةةه ب.
 على درجة علمية أو رتبة أكاديمية.

 

يعتبةةةر اإلنتةةةا  العلمةةةي الةةةذي قةةةام بةةةه عضةةةو الهيئةةةة التدريسةةةية خةةةالل إجازتةةةه أو إعارتةةةه أو انتدابةةةه مقبةةةواًل  (:11المادة )
 ألنراض الترقية.

 

إلى رئةيس القسةم المخةتص متضةمنًا سةت نسةخ مةن اإلنتةا  العلمةي والسةيرة الذاتيةة  الترقيةي قّدم علب  .أ (:12) لمادةا
لعرضه على مجلس القسم، واتخاذ التو ية المناسبة، ويرفةخ رئةيس القسةم تنسةيب مجلةس القسةم إلةى 
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لةى مجلةس الكليةة خةالل عميد الكلية خالل ثالثة أسابيخ على األكثر ويتولى العميد عرض العلب ع
ثالثة أسابيخ على األكثر التخاذ التو ية المناسبة بشةأنه، ورفعهةا إلةى رئاسةة الجامعةة خةالل أسةبوع 

 على األكثر الستكمال إجراءات الترقية.
مخ مراعاة ما ورد في أحكام الفقرة )أ( من هةذه المةادة ال يجةوز تجةاوز الحةد األعلةى للمةدة الممنوحةة  ب.

 ية في اتخاذ التو ية المناسبة. للقسم أو الكل

وفي جميخ األحوال إذا لم يتمّكن مجلس القسةم أو مجلةس الكليةة مةن اتخةاذ التو ةية المناسةبة خةالل   .
المدة المحددة دون سةبب مقبةول يشةّكل الةرئيس لجنةة مةن القسةم والكليةة يرأسةها الةرئيس أو مةن ينةوب 

التخةاذ القةرار المناسةب  لجنةة النقةل والترقيةةإلةى  عنه للنظر في علب الترقية وترفخ اللجنة تو ةياتها
 ثالثة أسابيخ من تاريخ تشكيل اللجنة.  عنخالل مدة ال تزيد 

علةةى مقيمةةًا يقتةةرح عميةةد الكليةةة ورئةةيس القسةةم المعنيةةان قائمةةة تتضةةمن أسةةماء وعنةةاوين خمسةةة عشةةر  د.
ومةن خةار  األردن وذلةك األقةل مةن المتخ  ةين الةذين يحملةون رتبةة األسةتاذية مةن نيةر األردنيةين 

والترقية تعديل القائمة باإلضافة  نقله القائمة بسرية تامة، وللجنة اللتقييم اإلنتا  العلمي، وت عامل هذ
 أو الحذف، ويراعى في المرشحين للتقييم:

أن يكونوا معروفين بموضوعيتهم ومن جامعات ذات مستوى أكاديمي مرمةوق نيةر الجامعةة  .1
 تقّدم للترقية.الم منهاالتي تخر  

أن يكونوا من بلدان وجامعات متعددة، ويفضل أن ال يزيةد عةدد المقيمةين مةن جامعةة واحةدة  .2
 عن واحد ومن بلد واحد عن اثنين.

إذا قّل عدد أعضاء الهيئة التدريسية فةي القسةم مةن رتبةة تعةادل الرتبةة المعلةوب الترقيةة إليهةا أو فةي  هة.
القسم العلب إلى عميةد الكليةة لعرضةه علةى مجلةس الكليةة مباشةرة رتبة أعلى عن ثالثة، يرفخ رئيس 

 بحضور أعضاء الهيئة التدريسية في القسم ممن يحملون الرتبة نفسها أو أعلى. 
مخ مراعاة أحكام الفقرة ) ( من هذه المةادة إذا قةّل عةدد أعضةاء الهيئةة التدريسةية فةي مجلةس الكليةة  و.

رقيةةة إليهةةا، أو فةةي رتبةةة أعلةةى عةةن ثالثةةة، ي رفةةخ العلةةب إلةةى ضةةمن رتبةةة تعةةادل الرتبةةة المعلةةوب الت
رئاسةةةة الجامعةةةة لتشةةةكيل لجنةةةة برئاسةةةة الةةةرئيس أو مةةةن ينةةةوب عنةةةه مةةةن أجةةةل دراسةةةة العلةةةب واتخةةةاذ 

 والترقية. نقلالتو ية المناسبة، وعرضها على لجنة ال
مجلةةس الكليةةة إال  ومجلةةس القسةةم أ فةةيفةةي جميةةخ الحةةاالت ال يجةةوز أن ي  ةةّوت علةةى الترقيةةة سةةواء  ز.

 أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المعلوب الترقية إليها أو أعلى منها.
 

القسةم وعميةد الكليةة تقريةرين منف ةلين )بغةض النظةر عةن الرتةب األكاديميةة( عةن عضةو  رئيسي قّدم  .أ (:13المادة )
 الخاص المعّد لهذه الغاية. الهيئة التدريسية المتقّدم للترقية وفقًا للنموذ 

ي شترع في عضو الهيئة التدريسية المتقّدم للترقية أن ال يقل تقديره في المعّدل العام في أي تقرير عن  .ب
 .ألخر سنتين )ثالث نقاع(

 

نتاجةه العلمةي وأسةماء المقيّمةين وتو ةية كةل  لجنةةالتنظر  أ. (:14المادة ) فةي علةب ترقيةة عضةو الهيئةة التدريسةية وا 
من مجلسي القسم والكلية والتقرير الم عّد لهذه الغاية والعقوبات التأديبية المتعّلقةة بةه إن وجةدت وذلةك 

 للسير أو عدم السير في إجراءات الترقية إن رأت ذلك. 
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يةةتم إشةةةعار عضةةةو الهيئةةةة التدريسةةية خعيةةةًا مةةةن قبةةةل أمانةةةة سةةر المجةةةالس باكتمةةةال الشةةةروع الشةةةكلية  ب.
 للترقية. 

 
 

ي رسةةل اإلنتةةا  العلمةةي إلةةى ثالثةةة مةةن المقّيمةةين ويرفةةق بةةه ملخةةص للسةةيرة العلميةةة للمتقةةّدم للترقيةةة مةةخ  .أ (:15المادة )
بيان الرتبة المرشح لها، وي علب من المقيمين ضةرورة تقةديم تقةاريرهم خةالل شةهرين علةى األكثةر مةن 

ا  وذلةك علةى سةلم يتةدر  مةن تاريخ تسّلمهم اإلنتا  العلمي، على أن يتضمن التقريةر تقةديرًا لكةل إنتة
 واحد إلى خمسة على النحو اآلتي:

 ( درجة1)  ضعيف 
 ( درجتان2)  مقبول 
 ( ثالث درجات3)  جيد 
  ً( أربخ درجات4)  جيد جدا 
 ( خمس درجات5)  ممتاز 

ي حسةةب متوسةةع تقةةديرات المقّيمةةين علةةى أسةةاس اإلنتةةا  العلمةةي األعلةةى تقةةديرًا والمحقةةق للحةةد األدنةةى  .ب
 رقية. لشروع الت

ال يجةةوز ترقيةةة عضةةو الهيئةةة التدريسةةية إلةةى رتبةةة أسةةتاذ مشةةارك إذا قةةّل تقةةديره فةةي اثنةةين مةةن تقةةارير  . 
 المقّيمين عن ثالث درجات. 

في حال ورود تقريرين إيجابيين وتقرير سلبي ل نتا  العلمي للمتقّدم للترقيةة إلةى رتبةة أسةتاذ، فللجنةة  د.
( درجةات، ت ةرد 3رابةخ، وفةي حةال كةان تقةدير المقةّيم الرابةخ أقةل مةن )أن ت رسل هةذا اإلنتةا  إلةى مقةّيم 

 الترقية.
ال يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أعلى إذا قّل متوسع تقديرات المقّيمين كافة عن جيد  .هة

 )ثالث درجات(.  

 
 

ارير المقّيمةةين، وللجنةةة بعةةد مةةرور ثمانيةةة لجنةةة فةةي علةةب الترقيةةة مةةن جوانبةةه المختلفةةة بعةةد ورود تقةةالتنظةةر  (:16) المادة
لمقّيمةين بغةض النظةر عةن عةدد مجلس العمداء بالموافقة على السير في إجراءات اشهور على تاريخ قرار 

أو تأجيةةل النظةةر فيهةةا  التقةةارير الةةواردة، وترفةةخ تو ةةيتها إلةةى مجلةةس العمةةداء للبةةت فيهةةا بالترقيةةة أو عةةدمها
 أن يبل  المتقدم للعلب بقرار المجلس خالل أسبوعين من تاريخ القرار. لمدة محددة يقررها المجلس، على

 

 مجلس العمداء في ترقية عضو الهيئة التدريسية أو عدم ترقيته بالت ويت السري. يبت .أ (:17) المادة
إذا قرر مجلس العمداء عدم الترقية يحدد المدة التي يجب انقضاؤها قبل التقدم بعلةب جديةد شةريعة  .ب

 تقةةةل المةةةدة عةةةن سةةةتة شةةةهور مةةةن تةةةاريخ  ةةةدور القةةةرار، وفةةةي هةةةذه الحالةةةة علةةةى عضةةةو الهيئةةةة أن ال
التدريسةةية أن يضةةيف إلةةى إنتاجةةه العلمةةي إنتاجةةًا جديةةدًا يحةةدد المجلةةس عةةدده ونوعةةه، ويكةةون تقةةديم 

 علب الترقية الجديد وفقًا ل جراءات الواردة في هذه التعليمات.
ي رفضةةةةت ترقيتةةةةه أن يعلةةةةب تزويةةةةده بملخ ةةةةات عةةةةن تقةةةةارير يحةةةةق لعضةةةةو الهيئةةةةة التدريسةةةةية الةةةةذ  .

 ومالحظات المقيمين.
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االختيةةةار بةةةين النظةةةر فةةةي علبةةةه للترقيةةةة علةةةى أسةةةاس هةةةذه  01/09/2013للمتقةةةدم إلةةةى الترقيةةةة قبةةةل  يحةةةق (:18المادة )
 .2009التعليمات أو تعليمات الترقية المعتمدة لعام 

 

 .االحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات للبت فيه مجلس العمداءتحال إلى  (:19ة )الماد
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تسةمى هةذه  ،( من نظام الرواتب والعالوات الخاص بأعضةاء الهيئةة التدريسةية26استنادًا إلى نص المادة ) (:1ادة )الم

في  المتفرنينتعليمات العمل اإلضافي ألعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرنين ونير التعليمات "
 .2018/07/31ريخ تاوي عمل بها اعتبارًا من ، 2018لسنة  *"جامعة عمان األهلية

 

للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعةاني المخ  ةة لهةا أدنةاه مةا لةم تةدل  يكون(:2المادة )
 القرينة على نير ذلك.

 جامعة عمان األهلية. : الجامعة
 رئيس الجامعة. : الرئيس
 العمادة. /عميد الكلية : العميد

 القسم األكاديمي في الكلية المعنية. رئيس : رئيس القسم
 يعمل وفق عقد عمل. أي عضو هيئة تدريسية في الجامعة : عضو الهيئة التدريسية 

 أي محاضر يكلف بالتدريس بالجامعة. : غير المتفرغ المحاضر
 

ر من رئيس الجامعة أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرنين بالتدريس اإلضافي بقرا تكليف يجوز (:3المادة )
وتو ةية مةن عميةد الكليةة المخةتص، وال يجةوز أن يزيةد عةدد األكةاديمي بناًء على تنسيب من رئةيس القسةم 

الساعات المعتمدة للتدريس اإلضافي التي يكّلف بها عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ وأستاذ مشةارك 
وذلةةك داخةةل  أسةةبوعياً  لةةى ثةةالث سةةاعات، ومةةن رتبةةة مةةدرس عأسةةبوعياً  وأسةةتاذ مسةةاعد علةةى سةةت سةةاعات

 خارجها. وأالجامعة 
 

الدراسةةي مةةن  هيئةةة التةةدريس مكافةةأة لقةةاء عملةةه اإلضةةافي، إذا زاد عبةةؤه التدريسةةي فةةي الف ةةل لعضةةودفخ ي ةة (:4المادة )
 عما يأتي:العام الجامعي 

 

 العبء الدراسي الرتبة األكاديمية
 ساعات معتمدة 9 األستاذ  .أ

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

 

الةةذي يشةةغل أحةةد المنا ةةب  الهيئةةة التدريسةةيةلعضةةو  سةةاعات معتمةةدة مةةن العةةبء التدريسةةي 3 يخفةةض(:5المااادة )
 (.مدير، رئيس قسم أكاديمي، عد عميدمسا، نائب عميد، عميد كلية، نائب رئيساإلدارية التالية: )

 
 31/07/2018( تاريخ 2018-02/05/2017قرار مجلس األمناء رقم )*
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اإلضةافي عةن كةل  نيةر المتفةرغ المكلةف بالتةدريست ةرف لعضةو الهيئةة التدريسةية والمحاضةر المتفةرغ أو (:6المادة )
محددة وفقًا لما يأتي:المبال  الخالل ساعات الدوام الرسمي ساعة تدريسية فعلية 

 المبلغ الرتبة األكاديمية
 ديناراً  27 األستاذ  .أ

 ديناراً  23 األستاذ المشارك   .ب
 ديناراً  20   األستاذ المساعد  . 
 ديناراً  15 درجة الماجستير /المدرس أو المحاضر  .د
 ديناراً  10 درجة البكالوريوس /المحاضر  .ه

 

 

فةةةةي المتفةةةةرغ أو نيةةةةر المتفةةةةرغ المكلةةةةف بالتةةةةدريس التدريسةةةةية والمحاضةةةةر ت ةةةةرف لعضةةةةو الهيئةةةةة        أ. (:7المادة )
 البرناما المسائي المبال  المحددة وفقًا لما يأتي:

 المبلغ آلية احتساب المبلغ الرتبة األكاديمية
 ديناراً  94.5 أسبوعاً  x 14دينارًا  x 27 0.25 األستاذ  .أ

 ديناراً  80.5 أسبوعاً  x 14دينارًا  x 23 0.25 األستاذ المشارك   .ب
 ديناراً  70 أسبوعاً  x 14دينارًا  x 20 0.25 األستاذ المساعد  . 
 ديناراً  52.5 أسبوعاً  x 14دينارًا  x 15 0.25 درجة الماجستير /المدرس أو المحاضر  .د
 ديناراً  35 أسبوعاً  x 14دينارًا  x 10 0.25 المحاضر/ درجة البكالوريوس  .ه

أيةةام سةةية والمحاضةةر المتفةةرغ أو نيةةر المتفةةرغ المكلةةف بالتةةدريس فةةي ت ةةرف لعضةةو الهيئةةة التدري     ب.
 المبال  المحددة وفقًا لما يأتي: الععل الرسمية

 

 المبلغ آلية احتساب المبلغ الرتبة األكاديمية
 ديناراً  189 أسبوعاً  x 14دينارًا  x 27 0.50 األستاذ  .أ

 ديناراً  161 أسبوعاً  x 14دينارًا  x 23 0.50 األستاذ المشارك   .ب

 ديناراً  140 أسبوعاً  x 14دينارًا  x 20 0.50 األستاذ المساعد  . 

 ديناراً  105 أسبوعاً  x 14دينارًا  x 15 0.50 درجة الماجستير /المدرس أو المحاضر  .د

 ديناراً  70 أسبوعاً  x 14دينارًا  x 10 0.50 المحاضر/ درجة البكالوريوس  .ه
 

 (.7مادة رقم )ويستثنى الف ل ال يفي مما ورد في ال
 

 :ية المتفرغهيئة التدريساليدخل في العبء التدريسي لعضو  (:8المادة )
مجمةةوع السةةاعات المعتمةةدة للمةةواد التةةي يدرسةةها منفةةردًا، أمةةا المةةواد التةةي يشةةترك فةةي تدريسةةها أكثةةر  أ.

مةةن عضةةو هيئةةة تةةدريس يةةوزع عبؤهةةا بيةةنهم حسةةب السةةاعات التةةي يدرسةةونها فةةي هةةذه المةةواد، كمةةا 
 ع المكافأة بينهم على هذا األساس.توز 

تحتسةةةب السةةةاعة العمليةةةة فةةةي المختبةةةر بواقةةةخ ن ةةةف سةةةاعة تةةةدريس، ويراعةةةى عنةةةد توزيةةةخ أعمةةةال  ب.
 ( عالب.20-15المختبر على أعضاء الهيئة التدريسية توافر عضو هيئة تدريس لكل )

السةةةنة النهائيةةةة يحتسةةةب لعضةةةو الهيئةةةة التدريسةةةية الةةةذي يشةةةرف علةةةى أعمةةةال الت ةةةميم أو مشةةةاريخ   .
 لما يأتي: اً "التخر " وفق
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( فقةةرة )ب( علةةى أن يتةةوفر عضةةو هيئةةة 8مةةواد الت ةةميم حسةةب مةةا ورد فةةي المةةادة ) .1
 ( عالب.20-15تدريس أو محاضر لكل )

سةةةاعة معتمةةةدة عةةةن مشةةةاريخ السةةةنة النهائيةةةة  نصففففيحتسةةةب لعضةةةو هيئةةةة التةةةدريس  .2
علةةى أن ال يزيةةد العةةبء  ،ىعةةالب كحةةد أق ةة 6مجموعةةة تتكةةون مةةن "التخةةر " لكةةل 

 عن ساعة واحدة للمشروع.
 ربخ ساعة معتمدة عن الساعة المكتبية لكل عالب. يحتسب لعضو الهيئة التدريسيةد.     

بمةا فيهةا المتفةرغ اإلشراف على الرسائل الجامعية جزءًا من العبء التدريسي لعضو الهيئةة التدريسةية  يعتبر      (:9المادة )
 .العبء اإلضافي

 

 سةاعات العمةل اإلضةافي الفعليةة بعةد حسةم يبين فيه عةددنهاية الف ل الدراسي كتابًا العميد المعني  يرفع(:      10المادة )
 ب عضو الهيئة التدريسية عن العمل.أيام تغي

 

المكلةف بالعمةل غ المتفةر المالية هي المسةؤولة عةن  ةرف المكافةأة الماليةة لعضةو الهيئةة التدريسةية  الدائرة     (: 11المادة )
موافقةةةة رئةةةيس الجامعةةةة علةةةى سةةةاعات العمةةةل  اسةةةتالماإلضةةةافي بعةةةد انتهةةةاء الف ةةةل الدراسةةةي، وذلةةةك بعةةةد 

 اإلضافي الفعلية لعضو الهيئة التدريسية.
 

المتفةرغ نهايةة كةل  نيةر المالية هي المسؤولة عن  رف المكافةأة الماليةة لعضةو الهيئةة التدريسةية الدائرة(:       12المادة )
 وفقًا لتنسيب رئيس القسم األكاديمي وتو ية العميد المعني، وموافقة رئيس الجامعة.، وذلك شهر

 

تكليةةف أعضةةاء الهيئةةة التدريسةةية بالعمةةل اإلضةةافي خةةالل الف ةةل ال ةةيفي اإلجةةازة المسةةتحقة  فااييراعةةى      (: 13المااادة )
 لهم.

 

التدريسةةةية عنةةةد بدايةةةة الف ةةةل الدراسةةةي الحتسةةةاب مكافةةةأة العمةةةل عضةةةو الهيئةةةة ل الرتبةةةة األكاديميةةةةت عتمةةةد       (:14الماااادة )
 اإلضافي لذلك الف ل.

 

 بحيةث يةؤدي كةل عضةو هيئةة تةدريس  على كل قسةم فةي كليةات الجامعةة وضةخ الخعةة التدريسةية     أ. (:15المادة )
 المقرر له. العبء التدريسي

الجامعةةةة يبةةةين فيةةةه إلةةةى رئةةةيس  يرفةةةخ عميةةةد الكليةةةة بعةةةد انتهةةةاء عمليةةةة التسةةةجيل كتابةةةًا خعيةةةاً  .ب
أعضةةاء الهيئةةة التدريسةةية الةةذين لةةم يسةةتوفوا ن ةةابهم التدريسةةي، وعلةةى رؤسةةاء األقسةةام بيةةان 

 ، على أن يعلم مدير القبول والتسجيل.مبررات ذلك والخعة المستقبليةال
 

رنين العاملين في الجامعةة بمةا فةي تعبق هذه التعليمات على أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتف     (: 16المادة )
ذلك العمل في البرناما المسائي، والمحاضرين نير المتفرنين.

 

مسةةؤولون  والمةدير المةاليعمةداء الكليةات ورؤسةاء األقسةام ومةةدير دائةرة القبةول والتسةجيل و  الجامعةةرئةيس  (:17المادة )
 عن تنفيذ أحكام هذا النظام.

 

 ه التعليمات.ص في هذي الحاالت التي لم يرد عليها نف الجامعةبت رئيس ي (:18المادة )
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 أحكام عامة
 

والمعدلةة بموجةب قةرار مجلةس  ،هذه التعليمات "تعليمات البحث العلمي فةي جامعةة عمةان األهليةة*" تسمى (: 1المادة )
 .، وي عمل بها من تاريخ إقرارها05/12/2013 ( تاريخ2014 - 04/02/2013األمناء رقم )

 

كةل جهةد علمةي مةنظم يهةدف إلةى تنميةة المعرفةة  "يعني م ةعلح "البحةث العلمةي التعليماتألنراض هذه       (: 2) المادة
 اإلنسانية.

 

ت المعةاني المخ  ةة لهةا أدنةاه مةا لةم تةدل يكون للكلمات والعبارات اآلتيةة حيثمةا وردت فةي هةذه التعليمةا       (:3) المادة
 القرينة على نير ذلك:

 

 جامعة عمان األهلية. : الجامعاااة
 رئيس الجامعة. : الرئيس
 عميد الدراسات العليا والبحث العلمي. : العميااااد
 أي كلية من كليات الجامعة. : الكليااااة

 مجلس البحث العلمي. : المجلاااس
 ة البحث العلمي في الكلية.لجن : اللجنااااة
 في الجامعة. عضو هيئة التدريس : الباحث 

 

البحةث العلمةةي وتشةجيعه ودعمةه ونشةره بكافةةة  تنظةيم شةؤونتهةدف الجامعةة مةةن خةالل هةذه التعليمةات إلةةى       (:4) الماادة
البحةوث العلميةة الوسائل الممكنة وبما يتفق مخ رؤيتها ورسالتها ويحقق أهدافها، وتععى األولوية فةي دعةم 

شةةةتمل التةةةي تخةةةدم أنةةةراض التنميةةةة فةةةي المملكةةةة األردنيةةةة الهاشةةةمية خا ةةةة وفةةةي الةةةوعن العربةةةي عامةةةة. وت
 السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة على ما يأتي:

تولي الجامعة البحث العلمي عناية خا ة وتعتبره سبياًل رئيسًا لرفخ مستواها العلمي وزيادة     .أ
 سانية.المعرفة اإلن

جامعة أن البحث العلمي واجب أساسي من واجبات أعضاء هيئة التدريس فيها، وتراعي ترى ال    .ب
 هذا المبدأ عند تعيين أعضاء هيئة التدريس.

تلتزم الجامعة بتوفير المناخ المالئم واإلمكانات الالزمة للنهوض بالبحث العلمي، وذلك بتوفير     . 
بالبحث وتوفير األماكن واألجهزة والخدمات المكتبية وأي  الوقت ألعضاء هيئة التدريس للقيام

 متعلبات أخرى.
 تدعم الجامعة جميخ أنواع البحث العلمي، مخ العناية بالبحوث العلمية التي تخدم أهدافها.    .د

 
 05/12/2013( تاريخ 2014-04/02/2013قرار مجلس األمناء رقم )*
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 لمي فيها بتنسيب من اللجنة.تضخ كل كلية في الجامعة خعة عمل للبحث الع .ه
 

 يتولى العميد ال الحيات والمسؤوليات اآلتية::        (5) المادة
 رئاسة المجلس. .أ

 تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتنسيقه ودعمه وتشجيعه. .ب
 إعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي إلقرارها من المجالس المختلفة. . 
 رارات مجلس العمداء والمجلس في ما  يتعلق بالبحث العلمي.تنفيذ سياسة الجامعة وق .د
رفخ التقرير النهائي الذي إلى المجلس تقديم تقارير دورية  .ه عن البحث العلمي في الجامعة، و  

 يقره المجلس إلى الرئيس.
 اإلشراف على توثيق البحوث العلمية في الجامعة.  .و
 ة.رئاسة تحرير المجالت العلمية ال ادرة عن الجامع .ز
 أية أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي. .ح

 

 ي شكًل المجلس على النحو اآلتي، ولمدة عام جامعي واحد:       (:6) المادة
 العميد رئيسًا.  .أ

 ستة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة ال تقل رتبهم العلمية عن أستاذ مشارك. .ب
 د وقرار الرئيس.عضو من المجتمخ المحلي يعينه مجلس العمداء بتنسيب من العمي . 

 

 تشمل  الحيات المجلس ومهامه ما يأتي:      (:7) المادة
 اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة وتحديد أولوياته ورفعها إلى مجلس العمداء إلقرارها.  .أ

قرارها.  .ب  النظر في دعم مشاريخ البحوث العلمية وا 
على الخعة االستراتيجية لعمادة وضخ خعة العمل السنوية للبحث العلمي في الجامعة بناًء  . 

 الدراسات العليا والبحث العلمي. 
تحديد األسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي ت جرى  .د

 في الجامعة أو بمشاركتها أو بنتائا هذه البحوث ورفعها إلى مجلس العمداء إلقرارها.
لفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها والتو ية بدعم نشرها أو النظر في إجازة المخعوعات المؤ  .ه

 اعتمادها ألنراض الترقية.
النظر في دعم حضور أعضاء الهيئة التدريسية المؤتمرات العلمية سواء على المستوى العالمي  .و

 أو اإلقليمي أو المحلي.
 وضخ أسس التعاون والتنسيق مخ الجهات األخرى المعنية بالبحث العلمي. .ز
 مناقشة مخ  ات البحث العلمي إلدراجها في موازنة الجامعة.   .ح
 مناقشة التقرير السنوي لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.   .ع
وضخ التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام األنظمة ذات العالقة بالبحث العلمي ورفعها إلى مجلس   .ي

 العمداء إلقرارها.
لجنةةة تسةةمى لجنةةة البحةةث العلمةةي تتكةةون مةةن ثالثةةة إلةةى خمسةةة أعضةةاء مةةن الهيئةةة  ت شةةّكل فةةي كةةل كليةةة      (:8) المااادة

ي الكليةةة، علةةى أن يرأسةةها عميةةد الكليةةة أو مةةن األكاديميةةة فةةالتدريسةةية، وي راعةةى فةةي ذلةةك تمثيةةل األقسةةام 
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تتةةولى اللجنةةة النظةةر فةةي جميةةخ األمةةور التةةي تتعلةةق بالبحةةث العلمةةي المقدمةةة إليهةةا مةةن أعضةةاء و  يفوضةةه
 ئة التدريسية في الكلية، وترفخ تو ياتها إلى العميد الذي يرفعها بدوره إلى المجلس.الهي

 

 دعم البحث العلمي
 

 ويشمل البنود اآلتية:
 

 دعم البحوث العلمية أ. 
 

 يقدم الباحث ثالث نسخ من نموذ  "علب دعم مشروع بحث" المعتمد إلى رئيس القسم المختص.     أ.       (:9) المادة
أهمية المشروع،  لتشمجب أن لتي يويبدي مالحظاته، وا ثلبحا وعرفي مش ملقسينظر مجلس ا  . ب

مدى ارتباع و ومدى استفادة الباحث من اإلمكانات المتوفرة في الجامعة، وموازنة المشروع، 
 البحث بتخ ص الباحث واهتماماته العلمية.

 مدونًا في المكان الم َعّد له في النموذ . يرفخ رئيس القسم تنسيب مجلس القسم إلى عميد الكلية    . 
 يرفخ عميد الكلية تو ية اللجنة إلى العميد مدونًة في المكان الم َعّد لها في النموذ .     د. 
في حالة اشتراك عدد من الباحثين من أقسام مختلفة يقدم كل باحث نموذ  "علب دعم مشروع    هة. 

 بحث" إلى رئيس قسمه وعميد كليته. 
يجوز لغير عضو هيئة التدريس المشاركة في إجراء البحوث العلمية بتو ية من المسؤول المباشر    و.

 وموافقة الرئيس.
 ينظر المجلس في علبات دعم البحوث العلمية المقدمة له من أجل اتخاذ التو يات المناسبة.    ز. 
 رئيس بناًء على تو ية المجلس.    يتم إقرار الدعم المالي لمشروع البحث العلمي بقرار من ال    ح. 

 
تكةةون المراجةةخ واللةةوازم والمعةةدات التةةي ت شةةترى مةةن مخ  ةةات البحةةث العلمةةي ملكةةًا للجامعةةة، وتبقةةى فةةي    (:11) المااادة

 عهدة الباحث إلى حين االنتهاء من استخدامها. 
 

 ةات دعةم بحثةه، إذا لةم يةذكر ذلةك فةي يحق للباحث أن يعلب نفقات للسةفر واإلقامةة مةن مخ      أ.      (:12المادة )
 علبه األ لي، على أن يبين حاجته للسفر ألنراض البحث إلى العميد.

( من المبل  %30يجب أن ال يزيد مجموع المبال  التي تدفخ للباحثين عن نفقات السفر على )   ب. 
 اإلجمالي المخ ص لدعم البحث.

 

مخ  ةةةات مشةةةروع بحثةةةه إلةةةى المجلةةةس، وذلةةةك بعةةةد نفةةةاذ المبةةةال   يحةةةق للباحةةةث أن يتقةةةدم بعلةةةب زيةةةادة (:13المادة )
 المخ  ة للدعم، شريعة تقديم مبررات يقتنخ بها المجلس.

 

يقةوم الباحةث بإنفةاق مخ  ةات بحثةه وفقةًا لألنظمةة والتعليمةات والقةرارات الماليةة واإلداريةة المعمةول بهةا      (:14المادة )
 في الجامعة.

 
الباحث تقريرًا وفق النموذ  المعتمد لهذه الغاية في نهاية كةل ف ةل دراسةي إلةى رئةيس القسةم  يقدم أ.     (:15المادة )

 المختص، الذي يحيله بدوره إلى عميد الكلية ليتم رفعه إلى العميد.
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عند االنتهاء من البحث يقدم الباحث خمس نسخ من البحث على أن يكون معبوعًا ويتضمن  ب.
ية، إذا كان البحث مكتوبًا باللغة العربية، أو ملخ ًا باللغة ( بلغة أجنبABSTRACTملخ ًا )

 .العربية إذا كان البحث مكتوبًا بلغة أجنبية
يتولى العميد اتخاذ اإلجراءات الخا ة بتقييم البحث، وله أن يستعين بمن يراه مناسبًا من ذوي   .

 الرئيس. االخت اص داخل الجامعة أو خارجها وذلك مقابل مكافأة رمزية بموافقة
يحق للباحث أن ينشر بحثه بالعريقة التي يراها مناسبة في مجالت علمية تعتمدها الجامعة،  د.

شريعة إضافة عبارة )أ نجز البحث بدعم من جامعة عمان األهلية(، وللمجلس أن يعتبر قبول 
 البحث للنشر في مجلة معتمدة بمثابة تقييم إيجابي للبحث.

 

أو يسترجخ الدعم المقرر للباحةث بقةرار مةن مجلةس العمةداء بنةاًء علةى تو ةية مةن المجلةس، فةي يوقف       (:16المادة )
 أًي من الحالتين اآلتيتين:

 عدم تنفيذ البحث في مراحله الزمنية المقرة في نموذ  "علب دعم مشروع بحث" دون مبرر.    أ. 
 تق ير الباحث في القيام ببحثه من خالل التقارير الف لية.    ب. 

 

  .ينظر المجلس في إمكانية دعم مشاريخ البحوث التي تشترك فيها الجامعة مخ مؤسسات أخرى      (:17المادة )
 
 
 

 ب. دعم نشر البحوث
 

 تدعم الجامعة نشر البحوث والدراسات المقبولة للنشر في مجالت تعتمدها وذلك على النحو اآلتي:      (:18المادة )
نموذ  "دعم نشر بحث في مجلة" إلى القسم المعني وي رفق مخ  ت قّدم علبات دعم النشر على .أ

 العلب نسختان من البحث. 
 يقدم الباحث ما يثبت قبول بحثه للنشر ووثيقة تبين قيمة الرسم المعلوب للنشر. .ب
 تنظر اللجنة في العلب المقدم وترفخ التو ية المناسبة بشأنه إلى العميد. . 
ن العلبات المقدمة له من أجل دعم النشر، شريعة يتخذ المجلس التو يات المناسبة بشأ .د

 وضخ عبارة )ن شر بدعم من جامعة عمان األهلية(.
يرفخ العميد تو يات المجلس إلى الرئيس للموافقة عليها وفقًا للتعليمات المالية المعمول بها  .ه

 في الجامعة.
 
 
 

 ج. دعم نشر الكتب
 

 المنشورة المقدمة من أعضاء الهيئة التدريسية، وذلك على النحو اآلتي:تدعم الجامعة نشر الكتب نير       (:19المادة )
تقدم علبات دعم النشر على نموذ  "علب دعم نشر كتاب" إلى القسم المعني، ويرفق مخ   .أ

 العلب ثالث نسخ من الكتاب الم راد دعم نشره. 
 عميد.تنظر اللجنة في العلب المقدم، وترفخ التو ية المناسبة بشأنه إلى ال     .ب
 قوم المجلس بإرسال الكتاب إلى محكمين مخت يين لتقييمه وفقًا لنموذ  "تقييم كتاب".ي     . 
 يتخذ المجلس التو يات المناسبة في ضوء رراء المقيمين.  .د
في حال الموافقة على دعم نشر الكتاب يشترع وضخ عبارة )نشر بدعم من جامعة عمان      .ه

 والخارجي. هلية( على نالفي المنشور الداخلياأل
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 يرفخ العميد تو يات اللجنة إلى الرئيس للموافقة عليها.     .و
 يتحمل المؤلف مسؤولية تدقيق العباعة ومتابعتها.     .ز
( نسخة مجانية من الكتاب المنشور إلى عمادة الدراسات العليا 50يلتزم الناشر بتقديم )     .ح

 والبحث العلمي.
 
 

 ةد. دعم المشاركة في المؤتمرات العلمي 
 

ن الجامعة للمشاركة في ي قدم علب المشاركة في المؤتمر العلمي بموجب النموذ  المعتمد م    أ.        (:20المادة )
 العلمية نموذ  "اشتراك في مؤتمر" قبل شهر على األقل من موعد عقد المؤتمر. المؤتمرات

 (.Full Text)ي رفق مخ العلب دعوة المشاركة وما يفيد قبول البحث كاماًل     ب.  
يتم دعم المشاركة في المؤتمرات بناًء على تنسيب مجلس القسم واللجنة، وتو ية المجلس      . 

 وموافقة الرئيس. 
 

يسمح لعضو هيئة التدريس المشاركة أو حضور مؤتمر واحد في السنة على األكثر إذا كانت مشاركته        (:21المادة )
ين في السنة إذا كانت مشاركته مدعومة من خار  الجامعة أو مدعومة من الجامعة، وبمعدل مؤتمر 

من الجهة الداعية ويشترع في الحالتين أعاله أن ال تزيد المدة التي يتغيب فيها للمشاركة في 
 المؤتمرات العلمية عن أسبوع واحد في الف ل الدراسي الواحد.

 

أي مؤتمر علمي خار  المملكة األردنية الهاشمية في ال يسمح لعضو هيئة التدريس المشاركة في       (:22المادة )
 الف ل ال يفي، إذا كان يقوم بالتدريس في ذلك الف ل.

 

 على المشاِرك في مؤتمر أن يقدم تقريرًا عن مشاركته في فعاليات المؤتمر مدعمًا بالوثائق.       (: 23المادة )
  

 
 دعم البحث من مصادر خارجية   .ها 

 

 ويشمل األنواع اآلتية:       (: 24المادة )
دعم نير مشروع يمنح لدعم البحث العلمي في الجامعة، ويضم إلى موازنة البحث العلمي       .أ

 في الجامعة وال تقتعخ الجامعة منه أية مبال .
 دعم مشروع يمنح للجامعة إلجراء بحوث علمية في ميادين معينة ويخضخ للقواعد اآلتية:  .ب

ت الكليات المعنية بدعم البحث )وفق النموذ  المعتمد( ينظر المجلس في اقتراحا .1
 ويتخذ شأنها القرار المناسب. 

من قيمتها اإلجمالية مقابل النفقات اإلدارية ونفقات  %10تقتعخ الجامعة من المنحة  .2
 تسهيالت الجامعة. استخدام 

احة في الجامعة. دعم يمنح للباحث إلجراء بحث معين، وللباحث االنتفاع من التسهيالت المت      . 
 من قيمة المنحة اإلجمالية.  %20ما قيمته  وتتقاضى الجامعة

 
إذا اشتمل الدعم على مبال  مخ  ة كمكافأة للباحث ت رف تلك المكافأة له حسب شروع اتفاقية      (:25المادة )

 الدعم. 
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م ببحوث ودراسات لحساب تلك الهيئات أو للجامعة أن تستدر  أو تقبل عروضًا من هيئات خارجية للقيا       (:26المادة )
نيابة عنها، ولها أن تقبل علبات من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرنين للمشاركة في تلك 

 البحوث والدراسات أو أن تكلفهم بالمشاركة فيها.
 

 إصدار المجالت والدوريات العلمية  
 

كمة باسم مجلة البلقاء، ويمكن أن ت در المجلة في أكثر من ت در عن الجامعة مجلة علمية مح      (:27المادة )
 مجال من مجاالت المعرفة بعد موافقة مجلس العمداء. 

 

يكون للمجلة هيئة تحرير تتألف من رئيس التحرير وستة أعضاء على األقل، أربعة منهم على  أ.         (:28المادة )
نين في الجامعة واثنين منهم على األقل من األقل من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفر 

 خار  الجامعة على أن يكونا من ذوي االخت اص والخبرة. 
 ي عين الرئيس رئيسًا لتحرير المجلة بتنسيب من العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد.   .ب

 

فةي الفقةرة )أ( مةن يعين الرئيس أعضاء هيئة التحرير بتنسيب من المجلةس وفةق الشةروع المبينةة  أ.  (:29المادة )
 ( وي در قرار تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد. 28المادة )

 ال ي منح مكافأة مالية لرئيس هيئة التحرير وألعضاء هيئة التحرير.    ب.
 تحرير للمجلة يتولى األعمال المكتبية الخا ة بالمجلة. ي ّعين سكرتير    . 

 

 اللغوي على تحرير المجلة.  أكثر للمجلة يتولى اإلشراف وي أوي ّعًين محرر لغ       (:30) المادة
 

 ت قبل البحوث للنشر في المجلة من الباحثين من داخل الجامعة وخارجها.      (: 31المادة )
 

 ال تمنح مكافأة مالية لقاء نشر بحث في المجلة.  (:32المادة )
 

اهةةا علةةى هيئةةة التحريةةر، وعنةةد اسةةتيفائها لشةةروع يعةةرض رئةةيس هيئةةة التحريةةر البحةةوث التةةي يتلق أ.  (:33المادة )
النشةر فةةي المجلةةة يرسةةلها إلةى م قيّمةةين مةةن ذوي الخبةةرة واالخت ةاص فةةي موضةةوع البحةةث للحكةةم 
عليها وفقًا لنمةوذ  التقيةيم المعتمةد لهةذا الغةرض.  وت ةدر هيئةة التحريةر قرارهةا بنشةر البحةث أو 

 رده بناء على رأي المحكمين. 
التحرير الباحث باستالم بحثه في حينه، وكذلك بقبوله للنشر أو االعتذار عن نشره ي علم رئيس   ب. 

 حال اتخاذ هيئة التحرير قرارًا بذلك.   في
 يشار في البحث المنشور إلى تاريخ استالم رئاسة التحرير له وتاريخ اتخاذ القرار بنشره.     .
 

وعشر مستالت لبحثه المنشور، وللباحث أن يح ل على  ي ععى كل باحث نسخة مجانية من المجلة (:34المادة )
 عدد أكبر من النسخ بعد دفخ ثمنها.

 

يدون على الغالف الداخلي وعلى  فحة العنوان الداخلية للمجلة وباللغة العربية واللغة اإلنجليزية عبارة        (:35المادة )
ورة رراء هيئة التحرير أو سياسة جامعة )ما ورد في هذه المجلة يعبر عن رراء كاتبيه، وال يعكس بالضر 

 عمان األهلية(.
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 يحدد المجلس قيمة االشتراك السنوي في المجلة وثمن العدد الواحد أو المجلد الواحد منها.     أ. (:36المادة )
 يحدد المجلس عدد نسخ المجلة التي تخ ص ل هداء.   ب.   
بيعات واإلهداءات فةي المسةتودع وت حفةظ فةي سةجل خةاص تودع النسخ الزائدة عن االشتراكات والم     .  

الةرئيس، علةى أن ي راعةى دومةًا بقةاء مجموعةات  بموافقةوال يجوز الت رف بها باإلهداء أو البيخ إال 
 كاملة من أعداد المجلة.

 

 موازنة البحث العلمي  
 

 مصادر الموازنة أ. 
 

 (:37المادة )
 

 حسب التسلسل اآلتي: يتم إعداد موازنة البحث العلمي سنوياً 
يعد عميد الكلية باالتفاق مخ اللجنة مشروع موازنة سنوية للبحث العلمي في الكلية، ويقدمه إلى  .أ

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.
ي عّد العميد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة على ضوء مشاريخ موازنات الكليات السنوية    ب. 

لس للنظر فيه ورفعه إلى الرئيس لعرضه على مجلس العمداء التخاذ القرار ويعرضه على المج
 المناسب.

 ي ِقر مجلس العمداء موازنة البحث العلمي في ضوء مشروع الموازنة الم قدم من العميد.     . 
 
 

 دعم البحوث  .ب
 

 (:38المادة )
 
 
 

 

ل  المو ى بها من المجلس بموافقة يكون الدعم المالي لمشاريخ البحث العلمي في حدود المبا   أ.  
 الرئيس، ويتم  رف الدعم وفقًا للنظام المالي وفي حدود الموازنة المخ  ة للبحث العلمي.

 يقت ر الدعم المالي ألنراض السفر المتعلق بمشروع البحث العلمي على ما يأتي:   ب.  
يابًا وبالدرجة السياحية إلى البلد الم را .1  د السفر إليه.تذكرة السفر ذهابًا وا 
 مياومات ي حّددها الرئيس، وبما يتناسب مخ النظام المالي للجامعة.  .2

 
 

 دعم المشاركة في المؤتمرات ج. 
 

 (:39المادة )
 

ي رف لعضو الهيئة التدريسية تذكرة السفر بالدرجة السياحية والرسوم المقررة للمؤتمر وبدل        .أ
( دينار أردني إذا 1200لجامعة وبما ال يتجاوز )مياومات حسب التعليمات المعمول بها في ا

كان دون أية تغعية من الجهة المنظمة، وللرئيس أن يقرر منح العضو المشارك في المؤتمر 
 س لفة قبل سفره ال تتجاوز مجموع استحقاقاته المتوقعة.

كان  %( من المياومات المقررة له عن فترة المؤتمر إذا25ي  رف لعضو الهيئة التدريسية )  .ب
 مدعوًا وتغعي الجهة المنًظمة نفقات إقامته، باإلضافة إلى تذكرة السفر بالدرجة السياحية.

 يقت ر دعم السفر واإلقامة لباحث واحد إذا كان البحث مشتركًا أو يوزع بالتساوي بين الباحثين.     . 
 

 دعم نشر الكتبد.  
 

 (:40المادة )
 

ليف العباعة والنشر للكتب على أن ال يزيد هذا الدعم ( من تكا%70تساهم الجامعة بما قيمته )  .أ
 ( دينار.2000على )
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 تعتمد األسس اآلتية عند دعم نشر الكتب: .ب
 يقرر المجلس عدد النسخ التي ستعبخ لكل كتاب. .1
 ( نسخة.50يخ ص لمؤلف أو مؤلفي الكتاب ما مجموعه ) .2
 ( من مردود بيخ الكتاب.%25يخ ص لمؤلف أو مؤلفي الكتاب ) .3
عيدت عباعة الكتاب ي ععى المؤلف نفس النسبة التي أععيت له عن العبعة إذا أ .4

 األولى.
 ي بح الكتاب بعد عباعته ملكًا للجامعة ويكون لها حقوق نشره وحماية هذه الحقوق. .5
 

 

  ها. دعم مشاريع الطلبة 
 

 (:41المادة )
  

دينار أردني(،  500يتجاوز )يدعم مشروع بحث عالب الدراسات العليا )الماجستير( بمبل  ال       .أ
 دينار أردني(. 200)عالب البكالوريوس بمبل  ال يتجاوز و 

يجوز أن يكون مشروع بحةث العالب المدعوم جزءًا )وليس كاًل( من بحث مدعوم لعضو هيئة       .ب
 التدريس، وفي هذه الحالة يتم دعم العالب من ميزانية البحث المدعوم.

 
 
 

 والدراسات العليا و. مكافآت البحث العلمي 
 

 (:42المادة )
 

يكون الدعم المالي المحدد لمكافات البحث العلمي )تقييم كتب، تقييم بحوث، تقييم رسائل ماجستير، 
 إشراف على رسائل الماجستير، لجان مناقشة رسائل الماجستير( وبموافقة الرئيس. 

 
 

 ز. موازنة مجلة البلقاء 

(:43المادة )
 

في  مجلة البلقاءل نفاق على إ دار محددًا بحث العلمي مبلغًا ال من موازنةالجامعة  صت خ         أ.
 بما في ذلك مكافات الم قّيمين. الجامعة

 ت حدًد مكافات الم قيًمين بقرار من الرئيس.      ب. 
 

 حقوق الملكية الفكرية
 

 (:44المادة )
 

بوساعتها أن يوقعوا عقدًا بالتنازل لها عن  على جميخ الباحثين الحا لين على دعم من الجامعة أو
 حقوق ملكية االختراعات وبراءات االختراع التي يمكن أن تنجم عن بحوثهم.

 

 (:45المادة )
 

على الباحثين الحا لين على دعم من الجامعة أو بوساعتها إبالغ الجامعة خعيًا وفورًا بأي اختراعات 
 المدعومة. قابلة للتعبيق العملي انبثقت عن البحوث

 

 (:46المادة )
 

 ي وثق اسم الباحث بشكل واضح على علب تسجيل براءة االختراع.
 

 (:47المادة )
 

تكون حقوق براءة االختراع ملكًا للمخترع إذا لم تكن هناك التزامات مسبقة نحو الجهات الخارجية الداعمة 
 أو المشاركة في الدعم، وذلك في أي من الحالتين اآلتيتين:

ا لم تقم الجامعة بإجراءات تسجيل براءة االختراع خالل ستة أشهر من تاريخ إبالنها إذ  .أ
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 باالختراعات الناتجة عن البحوث المدعومة.
 إذا كانت شروع ملكية براءة االختراع وحقوقها تتضمن شرع أن تكون ملكًا للمخترع.    ب. 

 

 (:48المادة )
 

% من 35ع للجامعة تلتزم الجامعة بأن تدفخ سنويًا ما قيمته بعد التنازل عن حقوق ملكية براءة االخترا
الريخ النهائي لبراءة االختراع ومستحقاته التي استلمتها الجامعة إلى المخترع الذي ورد اسمه في تسجيل 

 براءة االختراع أو ورثته أو من جرى تنازل المخترع عن حقوقه إليهم. 
 

 ع من قيمة الريخ الوارد إلى الجامعة خالل شهرين من تاريخ استالم الريخ.ت رف ح ة المختر      أ.  (:49المادة )
إذا كان االختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص يوزع الريخ بينهم بالتساوي إال إذا اتفقوا     ب.

 مسبقًا على نير ذلك.
اع قضائي بشأنها للجامعة الحق في وقف توزيخ الريخ المستحق من براءة االختراع حال وجود نز   . 

 إلى أن يتم البت فيه بقرار قععي شريعة إعالم الجامعة خعيًا بوجود ذلك النزاع.
 

في حالة وجود دعم خارجي للبحث العلمي كليًا أو جزئيًا يتم التفاوض بين الجامعة والجهة الداعمة على  (:50المادة )
شريعة أن تبدي تلك الجهة رنبتها خعيًا  حقوقها الناتجة عن أي براءات اختراع أو حقوق تأليف أو نشر

بالمشاركة في هذه الحقوق عند تقديم الدعم. وفي هذه الحالة تتحمل الجهة الداعمة نسبة من نفقات 
تسجيل الحقوق وحمايتها المذكورة تعادل نسبة ما تستحقه، وفي كل األحوال يجب أن ال تقل ح ة 

 راءة االختراع.من الريخ النهائي اآلتي من ب %40الجامعة عن 

في الحاالت التي تقوم فيها أكثر من جهة خارجية بتوفير الدعم للبحث العلمي يتم تحديد الح ص  (:51المادة )
المتعلقة بحقوق براءة االختراع والتأليف والنشر وفقًا لنسبة الدعم الم ًقدم من قبل كل منها والتعوير 

 المعرفي التكنولوجي الذي توفره.
 

 يبت الرئيس في الحاالت التي لم َيِرد فيها نص في هذه التعليمات. (:52المادة )
 

 تلغي هذه التعليمات جميخ األحكام المتعارضة معها والواردة في أي تعليمات أو قرارات سابقة. (:53المادة )
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فةي جامعةة عمةان  الهيئةة التدريسةية والعةاملين ألعضةاء الةداخلي اإليفةاد تسةمى هةذه التعليمةات "تعليمةات (:1لمادة )ا

         الف ةةةةةةل الدراسةةةةةةي الثةةةةةةاني مةةةةةةن العةةةةةةام الجةةةةةةامعي ويعمةةةةةةل بهةةةةةةا اعتبةةةةةةارًا مةةةةةةن، 2013لسةةةةةةنة " *األهليةةةةةةة
2012 - 2013. 

 

دت في هذه التعليمات المعاني المخ  ة لها أدناه ما لم تدل حيثما ور  اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2المادة )
 القرينة على نير 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. رقيةلجنة التعيين والت

أو مساعد البحث والتدريس أو الموظف  الجامعة في التدريسية الهيئة عضو : الموفد
 أو/و الماجستير درجة على للح ول داخل االردن إيفاده يتم الذياإلداري 
 الدكتوراه.

 

مةةن رتبةةة مةةدرس  لتدريسةةيةاالهيئةةة  العةةاملين فةةي الجامعةةة مةةن أعضةةاء علةةىالتعليمةةات  هةةذه تعبةةق (:3المادة )
  . نوالموظفين اإلداريي التدريس،و  البحث مساعديو 

 

فيهةةا  يتةةوفريكةةون اإليفةةاد إلةةى أحةةد بةةراما الدراسةةات العليةةا فةةي الجامعةةة، ويجةةوز فةةي الحةةاالت التةةي ال  (:4المادة )
برنةةاما دراسةةات عليةةا مناسةةب للتخ ةةص المعلةةوب اإليفةةاد إلةةى جامعةةة أردنيةةة مختةةارة للح ةةول علةةى 

 درجة الماجستير و/أو الدكتوراه.
 

 مةخ قيامةه دراسةته تتعةارض أن يجةوز وال به، المنوعة الوظيفية الواجبات في أداءالموفد داخليًا  يستمر (:5المادة )
 .الواجبات بتلك

 

 ومجلةس القسةم مجلةس تو ةية ضةوء فةي وذلةك ب اللجنةة،تنسةي علةى بنةاء المجلس من بقرار اإليفاد يتم (:6المادة )
 أو المدير. ية المعنيينالكل

 

 :يليل يفاد ما   المرشح في يشترع (:7المادة )
 .الجنسية أردني يكون أن .أ

 
 

 26/02/2013( تاريخ 2013-05/02/2012قرار مجلس األمناء رقم )*
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للموفد للح ول على درجة الماجستير وأربعين عامًا  عام وثالثين خمسة عن عمره يزيد ال أن  .ب
  رجة الدكتوراه.للموفد للح ول على د

األقل، ويستثنى من ذلك من  على سنوات 3 مدة الجامعة في تعيينه على مضى قد يكون أن  . 
 تم تعيينه لغايات االبتعاث داخل الجامعة.

 علةى الدرجةة لح ةولالمعلوبةة ل شةروعومحققةًا لل العلميةة تالمةؤهال علةى حا ةالً  يكةون أن  .د
 .عليها للح ول الموفد العلمية

  على العالمة المعلوبة المتحان التوفل أو ما يعادله حسب التعليمات النافذة.أن يكون حا الً   .ه
 أن يكون الئقًا من الناحية ال حية.  .و
 أن ال يقل تقديره في درجة البكالوريوس عن جيد.  .ز
 .علمية أخرى بعثة أي لقاءفي الجامعة  بالخدمة ملتزماً  يكون أن ال  .ح
  .ع
 :يلي ما على الداخلي اإليفاد قرار ينص أن يجب (:8المادة ) .ي
 في مرحلة البكالوريوس. الموفد مرتبعًا بتخ ص يكون أن على، التخ ص حقل .أ

 .اإليفاد مدة .ب
 الدكتوراه(.أو /و الماجستيرالموفد للح ول عليها ) العلمية الدرجة . 
 تحددها الجامعة. أخرى شروع أي د

 

وأربخ  درجة الماجستير على للح ول حدها األق ىسنوات ب ثاإليفاد الكلية ثال مدة تكون أ. (:9المادة )
 .الدكتوراهدرجة  على للح ول سنوات 

 القسم ورئيسالكلية عميد  يعده تقرير ضوء فيمن قبل المجلس  سنوياً  اإليفاد جددي .ب
 وحسب التعليمات السارية. الموفد دراسة سير عن المعنيان

 

 ف ل لكل معتمدة تسخ ساعات  (9)فد داخلياً للمو  به لمسموحا الدراسي للعبء األق ى الحد يكون (:10المادة )
 عليها يوافق ألسباب ويجوز ال يفي، الدراسي معتمدة للف ل ساعات ست (6) و عادي راسيد

 الف ل معتمدة في ساعة (12) إلى األق ى الحد تجاوز المعني العميد من الجامعة بتنسيب رئيس
 .الدراسي ال يفي لف لا في معتمدة ساعات( 9و) العادي الدراسي

 

تبةدأ مةن  قضةاها موفةداً  التةي المةدة ضةعف تسةاوي لمدة الجامعة في للخدمة تعهداً  الموفد الموظف يوقخ (:11المادة )
 .الجامعة في الخدمة لغايات كاملة سنة الدراسة سنة من جزء ويعتبر أي ،تاريخ ح وله على الدرجة

 

 أو أو أكثةر أرض قععةة رهةن (11لةوب لضةمان التعهةد فةي المةادة )المع كفيلةه أو الموفةد علةى أ. (:12المادة )
ذا الجامعةة، لم ةلحة األولةىالدرجةة  مةن رهنةاً  المخت ةة الةدوائر لةدى عقةار  يقةدم ذلةك تعةذر وا 

 الرسةوم مقةدار الكفالةة أو الةرهن يغعةي أن علةى ،مةن جهةة مليئةة ماليةة أو عدليةة الموفةد كفالةة
 .الرسوم تلك قدارمن م %(100) إليها مضافاً  الجامعية

 ونير وكفيله، للموفد ملزماً  الجامعية الم روفة الرسوم بمقدار يتعلق فيما الجامعة قرار يكون .ب
 .للععن فيه خاضخ
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مةا  الجامعةة فةي تعيينةه بموجةب الذي يسةتحقه راتبه إلى باإلضافة العليا بالدراسات الملتحق فدللمو  يدفخ (:13المادة )
 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 نهىي   أ. (:14المادة )
 .الدراسة من ف ل إذا أو(، التنبيه عقوبة باستثناء(تأديبية  عقوبة أي عليه أوقعت إذا .1
 .الدراسة متابعته دون يحول رسوب تق ير أو على السنوية نتائجه دلت إذا .2
 .الدراسة من ا انسحبإذ .3
 .باستثناء إيفاده إلى خار  المملكة سبب ألي الجامعة في عمله انتهى إذا .4
 .إيفاده قرار تضمنها التي الشروع من شرع بأي أخل إذا .5

 عليةه الجامعةة أنفقتةه مةا بةرد لحةاالت الةواردة فةي )أ( أعةالهألي مةن ا إيفةاده المنهةي الموفةد يلتةزم ب.
 للجامعةة جميعهةا المبال  هذه وترد النفقات، مقدار تلك من بالمائة %( مائة100إلى ) باإلضافة
 من الموفد و/ أو كفيله.كاملة 

 

عفاؤه الموفد إيفاد إنهاء يجوز (:15المادة )  منهةا جةزء أي أو إيفةاده ببسةب الجامعةة تكبةدتها التةي النفقةات دفخ من وا 
  ةحية ألسةبابالدراسةة  عن انقعخ إذ التعليمات هذه أحكام بموجب عليه رخر ترتب التزام أي من أو

 علةى بهةا، الملتةزم الخدمةة علةى تسةاعده ال ال ةحية أن حالته ثبت إذا أو الدراسة، متابعته دون تحول
 قبةول وللمجلةس الجامعةة مةن بيةة المعتمةدةالع اللجنةة مةن رسةمية عبيةة تقةارير إلى إعفاء أي أن يستند

 .سباباال بيان رفضها دون أو التقارير هذه
 

في ما لم يرد عليه نص في  الجامعة في العلمية البعثات نظام أحكام داخلياً  إيفاداً  الموفدين على تعبق (:16المادة )
 .هذه التعليمات

 

 .هذه التعليمات في نص عليها يرد لم التي تالحاال في العمداء مجلس يبت (:17المادة )
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وي عمةل ، 2018لسةنة  "*فةي جامعةة عمةان األهليةةلنشةر العلمةي احةوافز تعليمةات "تسمى هةذه التعليمةات  (:1) المادة
 .07/03/2018تاريخ بها اعتبارًا من 

 

ثمةا وردت فةي هةذه التعليمةات المعةاني المخ  ةة لهةا أدنةاه مةا لةم تةدل القرينةة يكون للكلمات اآلتيةة حي (:2)المادة 
 على نير ذلك.

 

 جامعة عمان األهلية. : الجامعة

 .مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي : المجلس

 رئيس الجامعة. : الرئيس

 عميد الكلية. : العميد

 

بقةرار علميةة فةي مجةالت عالميةة  تدريسةية الةذين ينشةرون بحوثةاً الهيئة ال ألعضاءمالية ت رف مكافأة،  (:3المادة )
 من الرئيس وتو ية المجلس وفقًا للشروع اآلتية:

 

فئة 
 المكافأة

 قيمة المكافأة
 الشروط بالدينار االردني

 2000 ولىاأل 
 براءة االختراع المسجلة عالميًا 

  Natureأو مجلة  Scienceالبحث المنشور في مجلة 

 1200 الثانية

وأي مةةن قواعةةد  Scopus البحةث المنشةةور فةي مجلةةة مدرجةةة فةي قاعةةدة البيانةات
 :  آلتيةالبيانات ا

Clarivate Analytics’ Web of Science: 

 Arts and Humanities Citation Index. 

 Science Citation Index. 

 Social Sciences Citation Index. 

 1000 الثالثة

وأي مةةن قواعةةد  Scopusت درجةةة فةي قاعةةدة البيانةاالبحةث المنشةةور فةي مجلةةة م
 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
نيةةر تلةةك التةةي  Scopusة البيانةةات البحةةث المنشةةور فةةي مجلةةة مدرجةةة فةةي قاعةةد

 ثالثة.الو  الثانيةتنعبق عليها شروع الفئتين 
 .Scopusالبحث المنشور في مؤتمر مدر  في قاعدة البيانات  500 الخامسة

 
 
 
 
 
 

 07/03/2018( تاريخ 2018-01/03/2017قرار مجلس األمناء رقم )*
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 الح ول على الحوافز الخا ة بالنشر العلمي: علبم اآلتية عند تقديوالخعوات األسس تعتمد   (:4المادة )
     رفخ العلب وفق النموذ  المعتمد إلى العميد المعني الذي يرفةخ تنسةيبه الةى المجلةس الةذي  .1

 .يقوم بدوره برفخ تو يته إلى الرئيس
 .ورقية من البحث المنشور فعالً أخرى لكترونية و إنسخة  ترفق مخ العلب .2
 .Scopusقاعدة البيانات ن يكون البحث مدرجا في أ .3
 يكون البحث مستاًل من رسالة ماجستير أو أعروحة دكتوراه ألي من الباحثين. ال أن .4
   .هلية في مكان بارز على البحث المنشورأن يظهر اسم الباحث وجامعة عمان األ .5

 

 ي:اآلتنحو ال ي حالة اشتراك أكثر من عضو هيئة تدريس في البحث توزع الحوافز علىف      (:5المادة )
 

 قيمة الحوافز عدد الباحثين

 للباحث األول   %60 رخرالمشترك مخ  البحث

 للباحث الثاني   40%

 البحث المشترك مخ اثنين
 للباحث األول   50%

 للباحث الثاني   30%

 للباحث الثالث   20%

البحةةةةةةةةث المشةةةةةةةةترك مةةةةةةةةخ ثالثةةةةةةةةة 
 باحثين

 للباحث األول   40%

 للباحث الثاني   30%
 للباحث الثالث   15%
 للباحث الرابخ   15%

البحةةةث المشةةةترك مةةةخ أكثةةةر مةةةن 
 ثالثة باحثين

 للباحث األول   35%

 للباحث الثاني   25%

 توزع بالتساوي على بقية الباحثين   40%

 

، ت رف الحوافز ألعضاء الهيئة التدريسية مةن الجامعةة فقةع الجامعةباحثين من خار  في حال وجود  (:6المادة )
على ترتيب أسمائهم على البحث، وكمةا هةو مبةين فةي الجةدول فةي المةادة رقةم  حدد قيمة الحوافز بناءً وت
(5). 

 

 يشترع للح ول على الحوافز أن يكون المتقدم عضوًا في هيئة التدريس في الجامعة.  (:7المادة )
 

 هذه األسس. تعبق هذه األسس على اإلنتا  العلمي الذي نشر بعد تاريخ إقرار   (:8المادة )
 

لى الح ول علةى إدى أأو  مالية من جهة أخرىيجب أن ال يكون البحث قد ح ل على أية جوائز    (:9المادة )
 درجة علمية.

 

 يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد بها نص في هذه التعليمات. (:10المادة )
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، 2012 لسةةةنة" *تعليمةةةات مةةةنح درجةةةة البكةةةالوريوس فةةةي جامعةةةة عمةةةان األهليةةةة"تسةةةمى هةةةذه التعليمةةةات  (:1المادة )

بهةةا  وي عمةةل، 31/7/2018 ( تةةاريخ2018 - 14/5/2017قةةرار مجلةةس األمنةةاء رقةةم ) بموجةةب والمعدلةةة
 .قرارهامن تاريخ إ

 

حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخ  ة لها أدناه ما لم تدل  اآلتيةوالعبارات  للكلماتيكون  (:2المادة )
 القرينة على نير ذلك:

 

 .جامعة عمان األهلية : الجامعة 
 .مجلس عمداء جامعة عمان األهلية : المجلس 
 .رئيس جامعة عمان األهلية : الرئيس 
 .لكلية الملتحق بها العالبعميد ا : العميد 
 .أي من كليات الجامعة : لكليةا 
 .في الكليةأكاديمي أي قسم  : القسم 
 .الف ل الدراسي األول أو الثاني من كل عام جامعي : الفصل الدراسي العادي 
 .( محاضرة نظرية16وحدة قياس أكاديمي تقابلها ) : الساعة المعتمدة 
اعات المعتمةةةدة التةةةي يسةةةمح للعالةةةب تسةةةجيلها فةةةي الف ةةةل عةةةدد السةةة : العبء الدراسي 

 .الدراسي الواحد

 تعبق هذه التعليمات على جميخ علبة كليات الجامعة المسجلين لنيل درجة البكالوريوس. (:3المادة )

 

 الخطة الدراسيةالفصل األول: 
 

يوس فةةي التخ  ةةات التةةي تقةةدمها يقةةر المجلةةس الخعةةع الدراسةةية التةةي تةةؤدي إلةةى نيةةل درجةةة البكةةالور  (:4المادة )
 األقسام في كليات الجامعة، وذلك بناء على تو ية من مجالس الكليات وتنسيب مجالس األقسام.

 

يكةةون الحةةد األدنةةى لمجمةةوع السةةاعات المعتمةةدة المعلوبةةة لنيةةل درجةةة البكةةالوريوس فةةي الخعةةع الدراسةةية  (:5المادة )
 أتي:للتخ  ات التي تقدمها كليات الجامعة كما ي

 

 

 

 

 
 

31/07/2018( تاريخ 2018-14/05/2017قرار مجلس األمناء رقم )*
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 الساعات المعتمدة التخصص اسم الكلية الكلية رقم

 والعلوم اآلداب 01

 132 اللغة اإلنجليزية وردابها

 132 اللغة اإلنجليزية والترجمة

 132 التربية الخا ة

 132 علم النفس

 تقنية المعلومات 03
 132 هندسة البرمجيات

 132 علم الحاسوب

 132 الشبكات وأمن المعلومات

 141 حقوق الحقوق 04

 األعمال 05

 132 إدارة األعمال

 132 المحاسبة

 132 التسويق

 132 اإلدارة الفندقية والسياحة

 132 نظم المعلومات اإلدارية

 132 العلوم المالية والم رفية

 132 والتجارة اإللكترونية األعمال

 132 تمريض التمريض 06

 الهندسة 08

 160 هندسة الحاسوب

 160 الهندسة العبية

 160 الهندسة المدنية

 160 هندسة اإللكترونيات واالت االت

 160 الهندسة الكهربائية

 ال يدلة والعلوم العبية 09
 161 ال يدلة

 136 التحاليل العبية

 142 والنعق السمخ

 132 علم الب ريات

 العمارة والت ميم 10

 166 هندسة العمارة

 135 الت ميم الداخلي

 135 الت ميم الجرافيكي

 135 الت ميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي

 

أن تحةدد كةل المتعلبةات اآلتيةة، علةى  تشمل الخعع الدراسية لكةل تخ ةص تمةنح فيةه درجةة البكةالوريوس (:6المادة )
 خعة دراسية عدد الساعات المعتمدة المقررة للمتعلبات ضمن الحدود الدنيا والعليا كما يأتي:

 

 متطلبات الجامعة:   أواًل:
تشةةةكل متعلبةةةات الجامعةةةة أرضةةةية مشةةةتركة لجميةةةخ علبةةةة الجامعةةةة، الهةةةدف منهةةةا زيةةةادة قةةةدرة 

إضةةافة إلةةى اسةةتخدام الحاسةةوب  العالةةب علةةى التوا ةةل والتعبيةةر بةةاللغتين العربيةةة واإلنجليزيةةة
ثةةةراء معرفتةةةه فةةةي المجةةةاالت اإلنسةةةانية واالجتماعيةةةة والعلميةةةة، وتعزيةةةز فهمةةةه لحضةةةارة أمتةةةه  وا 

 وفكرها.
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 ( ساعة معتمدة، موزعة على النحو اآلتي:24تتكون متعلبات الجامعة من )
 

 :آلتي( ساعة معتمدة على النحو ا12المواد اإلجبارية وهي بواقخ )  أ.
 

 الساعات المعتمدة اسم المادة مادةرقم ال
A0161101  3 مهارات االت ال باللغة العربية 

A0171101  3 مهارات االت ال باللغة اإلنجليزية 

A0161201 3 التربية الوعنية 

A0161200 3 العلوم العسكرية 

 

واد أي مةن المة( ساعات معتمدة يختارهةا العالةب مةن 12المواد االختيارية وهي بواقخ ) ب.
 :التالية

  ساعات( 9المجموعة األولى )بحد أق ى        
 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

A 1030161  3 الثقافة اإلسالمية 

A0571402 3 اآلثار والسياحة في األردن 

A0162401 3 تاريخ األردن وفلسعين 

A0162307 3 قضايا معا رة 

A0411303 3 ثقافة قانونية وحقوق إنسان 

A1042403 3 اإلعالم والعالقات العامة 

        

  ساعات( 9المجموعة الثانية )بحد أق ى        
 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

A0143301 3 مهارات ريادية 

A0612204 3  حة المجتمخ 

A0181100 3 الرياضة وال حة 

A0162305 3 البيئة والسالمة العامة 

A0871103 3 ادئ العاقة المتجددةمب 

A0121100 3 مهارات التفكير الناقد 

 

  . المتعلبات االستدراكية
 

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
A0161100 3 اللغة العربية االستدراكية 

A0171100 3 اللغة اإلنجليزية االستدراكية 

A0331200 3 مهارات الحاسوب االستدراكية 
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 :كليةمتطلبات ال     :ثانياً 
علةةى األقةةل مةةن مجمةةوع السةةاعات  (%15)تكةةون السةةاعات المعتمةةدة لمتعلبةةات الكليةةة بواقةةخ 

 . المعتمدة للخعة الدراسية للتخ ص
ويجوز أن تشتمل متعلبات الكلية موادًا إجبارية وأخرى اختيارية، وفي هذه الحالة يراعى أال 

 الكلية. %( من متعلبات40تزيد المواد االختيارية عن )

 :متطلبات القسم التخصصية ثالثًا:
%( علةةةةى األقةةةةل مةةةةن مجمةةةةوع 60بواقةةةةخ ) لتخ ةةةةصتكةةةةون السةةةةاعات المعتمةةةةدة لمتعلبةةةةات ا

الساعات المعتمدة للخعة الدراسية للتخ ص.
 تشمل مواد القسم التخ  ية على مواد إجبارية وأخرى اختيارية. أ.

%( مةةن مجمةةوع سةةاعات متعلبةةات 20)يكةةون الحةةد األعلةةى للمةةواد االختياريةةة بواقةةخ  ب.
 القسم التخ  ية.

 :متطلبات القسم المساندة رابعًا:
كليةةات  يختةةار كةةل قسةةم المةةواد المسةةاندة مةةن األقسةةام األخةةرى فةةي الكليةةة أو مةةن سةةائر أ.

 الجامعة األخرى.
 المواد المساندة وثيقة ال لة بعبيعة التخ ص في القسم. تكون ب.

 لحرة:المتطلبات ا      خامسًا:
( سةةاعات 6) يجةةوز أن تشةةتمل الخعةةة الدراسةةية للتخ ةةص علةةى متعلبةةات حةةرة بحةةد  أق ةةى

 ختيارية.العلى أن ال تكون من متعلبات الجامعة ا معتمدة
 

( سةاعات عمةل تعةوعي وخدمةة مجتمةخ كمتعلةب تخةر  )لمةرة واحةدة 10على العالب إنجةاز )سادسًا:
ل التعةةةةوعي وخدمةةةةة المجتمةةةةخ المحلةةةةي الخةةةةاص خةةةةالل فتةةةةرة دراسةةةةته( وفقةةةةًا لتعليمةةةةات "العمةةةة

 بمتعلب التخر  لدرجة البكالوريوس في جامعة عمان األهلية".

( ساعات معتمدة ويجوز فةي حةاالت تقتضةيها عبيعةة المةادة أن يكةون عةدد     3تخ ص لكل مادة ) أ.       (:7المادة )
 من المجلس.بقرار الساعات أقل من ذلك أو أكثر 

م الساعات المعتمدة لكل مادة على أساس أن المحاضرة األسبوعية هةي سةاعة معتمةدة، يجري تقوي ب.
أمةةا سةةاعة المختبةةر أو المةةادة العمليةةة فيجةةري تقويمهةةا لكةةل مةةادة علةةى حةةدة، وفةةي جميةةخ الحةةاالت 

المعتمدة عن ساعتين عمليتين أو ساعتي مختبةر، وال تزيةد عةن أربةخ  يجب أال يقل حساب الساعة
 ساعات.

 

المةةواد التةةي تةةرد فةةي الخعةةة الدراسةةية علةةى أسةةاس  المةةواد التةةي يعرحهةةا كةةل قسةةم وكةةذلكت ةةنف  أ. (:8ة )الماد
، وتععةةةى كةةل مةةةادة رقمةةةًا يةةدل علةةةى الكليةةةة، القسةةةم، حسةةب التخ ةةةص مسةةتويات أربعةةةة أو خمسةةةة

 المستوى، المجال المعرفي والرقم التسلسلي للمادة ضمن مجالها المعرفي.
 بقة أو المتزامنة لكل مادة )إن وجدت( وتثبت هذه المتعلبات إزاء كل مادة.تحدد المتعلبات السا ب.
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حةدوث ذلةك فةإن  وفةي حةالال يجةوز للعالةب أن يةدرس مةادة مةا قبةل أن يةدرس متعلبهةا السةابق،   .
 غيين.م لتسجيله وعالمته في تلك المادة يعتبران 

من فةي الف ةل نفسةه، إذا كةان قةد يجوز للعالب أن يدرس مادة مةا، ومتعلبهةا السةابق بشةكل متةزا د.
درس المتعلةب السةابق ولةم يةنجح فيةه، أو إذا كةان مسةجاًل فةي الف ةل المتوقةخ تخرجةه فيةه وكةان 

 .تخرجه يتوقف على دراسة تلك المادة

في الف ل الدراسي الةذي يلتحةق بةه بالجامعةة  ومتعلبها السابقيجوز للعالب أن يدرس مادة ما، ه.     
 جامعة أخرى شريعة ح وله على موافقة العميد المسبقة. إذا كان منقواًل من

 

 تتكون السنة الدراسية من ف لين دراسيين عاديين هما الف ل األول والف ل الثاني. .1  أ.     (:9المادة )
 .دراسياً  يجوز للجامعة أن تعرح مواد في الف ل ال يفي وال يعتبر هذا الف ل ف الً  .2
الدرجة الجامعية األولى بعبء دراسي عةادي ثمانيةة ف ةول )أربةخ  تكون مدة الدراسة لنيل .3

ذات السنوات األربخ، وعشرة ف ول )خمس سنوات دراسية(  تخ  اتسنوات دراسية( لل
 ذات السنوات الخمس. تخ  اتلل

ال يجةوز أن تزيةةد المةةدة التةةي يقضةيها العالةةب مسةةجاًل فةةي الدراسةة للح ةةول علةةى الدرجةةة  .4
أربعةةة عشةةةر ف ةةاًل )سةةبخ سةةنوات دراسةةةية(  نعةة ي التخ ةةةص الواحةةدفةة الجامعيةةة األولةةى

 تخ  ةاتذات أربخ سنوات، وستة عشةر ف ةاًل )ثمةاني سةنوات دراسةية( لل تخ  اتلل
 ذات خمس سنوات.

المةةةةدة الزمنيةةةةة  دمجلةةةةس مةةةةنح ف ةةةةل دراسةةةةي إضةةةةافي واحةةةةد للعالةةةةب الةةةةذي اسةةةةتنفليجةةةةوز ل .5
ة أن يؤدي ذلك إلى تخرجه في ذلك المسموح بها للح ول على درجة البكالوريوس شريع

 الف ل.
تكةةون مةةدة الف ةةل الدراسةةي سةةتة عشةةر أسةةبوعًا بمةةا فةةي ذلةةك االمتحانةةات، أمةةا الف ةةل ال ةةيفي  ب.

 بما في ذلك االمتحانات. أسابيخ عشرةفتكون مدته 
يكةةةةةون الحةةةةةد األدنةةةةةى للسةةةةةاعات المعتمةةةةةدة التةةةةةي يدرسةةةةةها العالةةةةةب المسةةةةةجل لنيةةةةةل درجةةةةةة   .1         .

( 9( سةةةةاعة معتمةةةةدة فةةةةي الف ةةةةل، ويجةةةةوز بموافقةةةةة العميةةةةد أن يةةةةدرس )12وريوس )البكةةةةال
 ساعات معتمدة.

( سةةةاعة معتمةةةدة فةةةي 21األعلةةةى للسةةةاعات المعتمةةةدة التةةةي يدرسةةةها العالةةةب ) الحةةةديكةةةون   .2        
 الف ل.

دة، ( سةةاعات معتمةة12يكةةون الحةةد األعلةةى للعةةبء الدراسةةي للعالةةب فةةي الف ةةل ال ةةيفي )    .3        
يةةؤدي  ( سةةاعة معتمةةدة إذا كةةان ذلةةك15ويجةةوز بموافقةةة العميةةد زيةةادة عةةدد السةةاعات إلةةى )

 إلى تخرجه في الف ل نفسه أو الف ل األول الذي يليه مباشرة.
ي عمةةن العةةام الجةةام للعالةةب المتوقةةخ تخرجةةه علةةى إحةةدى الف ةةلين األول أو الثةةاني يجةةوز .    4         

 ( ساعة معتمدة.24تسجيل )
المسةةجلون فةةي الجامعةةة لنيةةل درجةةة البكةةالوريوس علةةى أربعةةة أو خمسةةة مسةةتويات  العلبةةةي ةةنف  د.

هةةي مسةةتوى السةةنة األولةةى والسةةنة الثانيةةة والسةةنة الثالثةةة والسةةنة الرابعةةة والسةةنة الخامسةةة، ويعتبةةر 
ة مةا العالب في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسةة إذا كةان قةد نجةح فةي دراسة

 .ساعة معتمدة على التوالي (132)، (99)، (66)، (33) ال يقل عن
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يلغى تسجيل العالب في أي ف ل إذا لم يسدد الرسوم الدراسةية المقةررة فةي المواعيةد المحةددة فةي  ه.
 ذلك الف ل.

 

 المواظبة على الدوامالفصل الثاني: 
 

علبةةةة حسةةةب السةةةاعات المقةةةررة لكةةةل مةةةادة فةةةي الخعةةةة تشةةةترع المواظبةةةة علةةةى الحضةةةور لجميةةةخ ال أ.      (:10المادة )
 الدراسية.

 ( من مجموع الساعات المقررة للمادة.%15ال يسمح للعالب بالتغيب عن أكثر من ) ب.
( من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عةذر مرضةي أو %15إذا ناب العالب عن أكثر من )  .

فإنه يحرم من التقدم لالمتحان النهائي لتلةك المةادة  ،في كليته تعرح المادة ذيعميد الالقهري يقبله 
فيها، وعليه إعادة دراسةتها إذا كانةت إجباريةة، وفةي جميةخ األحةوال تةدخل نتيجةة ذلةك  ويعتبر راسباً 

الرسةةةوب فةةةي حسةةةاب معةةةدل عالمةةةات العالةةةب الف ةةةلي والتراكمةةةي ألنةةةراض اإلنةةةذار والف ةةةل مةةةن 
 التخ ص.

( مةةن السةةاعات المقةةررة لمةةادة مةةا وكةةان هةةذا الغيةةاب لعةةذر %15أكثةةر مةةن )عةةن إذا نةةاب العالةةب  د.
مةةن تلةةك المةةادة بقةةرار مةةن العميةةد،  عميةةد، يمكةةن اعتبةةار العالةةب منسةةحباً المرضةةي أو قهةةري يقبلةةه 

هذه الحالةة أحكةام االنسةحاب، ويبلة  العميةد مةدير القبةول والتسةجيل بةذلك، وتثبةت  وتعبق عليه في
 السجل األكاديمي للعالب. كلمة )منسحب( إزاء تلك المادة في 

أو الجامعةةة فةةي النشةةاعات الرسةةمية داخةةل األردنيةةة الهاشةةمية  يسةةمح للعلبةةة الةةذين يمثلةةون المملكةةة .هة
 %(.25البالد أو خارجها بالتغيب بنسبة ال تتجاوز )

يجب تنبيه العالب خعيًا من قبةل مةدرس المةادة قبةل إيقةاع عقوبةة الحرمةان بحقةه وبموجةب نمةوذ   و.
 عد لهذه الغاية.خاص م

بتو ةية مةن رئةيس القسةم بنةاًء متحةان النهةائي بقةرار مةن العميةد و يتم حرمان العالب مةن دخةول اال ز.
 على تنسيب مدرس المادة.

يشترع في العذر المرضي أن يكون بشهادة  ادرة عن عبيب عيادة العلبة في الجامعة أو عيادة  .ح
عميةد التقدم هةذه الشةهادة إلةى  أنن قبل الجامعة، و معتمدة منه أو  ادرة عن المستشفى المعتمد م

خةةالل مةةدة ال تتجةةاوز أسةةبوعين مةةن تةةاريخ انقعةةاع العالةةب عةةن المواظبةةة، وفةةي الحةةاالت القةةاهرة 
 األخرى يقدم العالب ما يثبت عذره القهري خالل أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.

ريس والمحاضةةرون ومةةدير القبةةول والتسةةةجيل عمةةداء الكليةةات ورؤسةةاء األقسةةام وأعضةةاء هيئةةة التةةد .ع
 مسؤولون عن تنفيذ أحكام المواظبة.

 

 تحانات والعالمات والمعدالتماالالفصل الثالث: 
 

 المعتمدة. ساعاتها مخ بيان عدد بالحروفيجري احتساب العالمات وتسجيلها لكل مادة  أ.   (:11المادة )
 وعالمات أعمال الف ل. جموع عالمة االمتحان النهائيالعالمة النهائية لكل مادة هي م        .1 ب.

يعقد االمتحان النهائي لكل مادة في نهاية الف ةل، ويكةون االمتحةان تحريريةًا شةاماًل لمقةرر  .2
مةةن العالمةةة اإلجماليةةة للمةةادة، ويجةةوز أن يشةةمل االمتحةةان  (%40) المةةادة، ويخ ةةص لةةه

عالمةةةةة  ة التةةةةي تخ ةةةةص لهةةةةا مةةةةنالنهةةةةائي امتحانةةةةات عمليةةةةة، يحةةةةدد مجلةةةةس القسةةةةم النسةةةةب
 مجلس الكلية المخت ة. االمتحان النهائي، على أن يعتمد هذا التوزيخ من
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تقوم مجالس األقسام المعنية ببيان كيفيةة توزيةخ العالمةات التةي توضةخ للمةواد ذات العبيعةة  .3
العمليةةةة أو المةةةواد البحثيةةةة أو الخا ةةةة علةةةى أن يعتمةةةد هةةةذا التوزيةةةخ مةةةن مجةةةالس الكليةةةات 

 المعنية، وتبل  به دائرة القبول والتسجيل.
 :أتيتشمل األعمال الف لية للمادة ما ي .4

ويخ ةةص لهةةا  االختبةةارات الشةةفهية والق ةةيرة أو التقةةارير أو البحةةوث أو الواجبةةات   أواًل:
 .( من العالمة اإلجمالية للمادة30%)

 لةةةهويخ ةةةص  ةةةل، األسةةةبوع العاشةةةر مةةةن الف، ويكةةةون االختبةةةار يتحريةةةر  اختبةةةار ثانيًا:
 من العالمة اإلجمالية للمادة. (30%)

مدرس المادة مسؤول عةن ت ةحيح أوراق االختبةارات واالمتحانةات الخا ةة بمةواده وعةن نقلهةا إلةى  . 
 كشوف العالمات بشكل  حيح ونهائي.

 ع علةةىانقضةةاء أسةةبو  يحها وتعةةد العالمةةة نهائيةةة بعةةدتةةرد أوراق االختبةةار للعالةةب بعةةد ت ةةح     .1      .د
 ردها.

تحفةةظ أوراق االمتحةةان النهةةائي فةةي الكليةةة لمةةدة ف ةةل دراسةةي للرجةةوع إليهةةا عنةةد الحاجةةة، ثةةم  .2
 إلتالفها من قبل لجنة مشكلة من الكلية المعنية.يجري الت رف بها 

تسلم كشوف بالعالمات النهائيةة لكةل مةادة بتف ةيالتها إلةى رئةيس القسةم وتقةر العالمةات فةي  .3
ثم رفعها إلةى دائةرة القبةول  إلقرارهاها، ثم يتم رفعها إلى مجلس الكلية مجلس القسم بعد تدقيق

 والتسجيل.
فةةةي  عميةةةد يعتبةةةر راسةةةباً الكةةةل عالةةةب يتغيةةةب عةةةن االمتحةةةان النهةةةائي المعلةةةن عنةةةه دون عةةةذر يقبلةةةه  .ه

 في ذلك االختبار أو االمتحان. فر( االمتحان وتر د له عالمة )
ن يقةدم مةا يثبةت عةذره أبار معلن عنه بعذر مرضي أو قهةري، عليةه كل من يتغيب عن اخت    .1      .و

يقةةةوم  ،خةةالل ثالثةةةة أيةةةام مةةن تةةةاريخ زوال العةةةذر، وفةةي حةةةال قبةةةول هةةذا العةةةذر لةةرئيس القسةةةم
سةةبوع مةةن تةةاريخ تبليغةةه بقبةةول عةةذر أإجراء اختبةةار تعويضةةي للعالةةب خةةالل بةةمةةدرس المةةادة 

 العالب.
يقةدم مةا  نأالمعلن عنةه بعةذر مرضةي أو قهةري، عليةه كل من يتغيب عن االمتحان النهائي  .2

يثبت عذره للعميد خالل ثالثة أيام من تاريخ زوال العذر، وفي حال قبول العذر فةإن العميةد 
تكميلي للعالب في مدة  يبل  قراره لرئيس القسم الذي يبل  بدوره مدرس المادة إلجراء امتحان

، وال يحتسب منها الف ل ال ةيفي، تاليراسي الأق اها نهاية األسبوع الثاني من الف ل الد
 أن يعلم مدير القبول والتسجيل رسميًا بذلك. على

في ذلةك االمتحةان )غ( فةي خانةة العالمةة  كل من يتغيب عن االمتحان النهائي يسجل نائباً   .3
 النهائية من نموذ  ر د العالمات.

عةن  العالةبمةادة التةي تغيةب تسجل مالحظة )نيةر مكتمةل( علةى نمةوذ  ر ةد العالمةات لل .4
 امتحانها النهائي بعذر يقبله العميد.

( مةن هةذه المةادة و( مةن الفقةرة )2في حالة عدم زوال العذر خالل المدة المحةددة فةي البنةد ) .5
من تلك المادة بقرار من العميد وفي جميخ الحاالت يبل  مدير القبةول  يعتبر العالب منسحباً 

 عالب.ال بنتيجة والتسجيل خعياً 
 
 



98 
 

أنظمة وتعليمات(و دليل التشريعات )قوانين        

أسةةبوعان مةةن أق ةةاها  يجةةوز للعالةةب أن يعلةةب مراجعةةة عالمتةةه النهائيةةة فةةي أي مةةادة خةةالل مةةدة أ.    (:12المادة )
الف ل التالي، على أن يعلم مدير القبول والتسجيل رسميا بذلك وذلك بعد دفخ الرسةم المةالي  بداية

خعةةةأ مةةةادي )أسةةةئلة نيةةةر مقةةةرر لهةةةذا الغةةةرض، وتقت ةةةر المراجعةةةة علةةةى التأكةةةد مةةةن عةةةدم وقةةةوع ال
 م ححة أو خعأ في الجمخ(.

عميةد ورئةيس قسةم المةادة ومدرسةها، وتبلة  التتولى مراجعةة عالمةة العالةب لجنةة ثالثيةة مشةكلة مةن  ب.
 اللجنة قرارها خعيًا إلى مدير القبول والتسجيل.

 

  الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة هو عالمة )د(.    (:13المادة )
 المبينة إزاء كل منها:  د عالمات المواد بالحروف وفق النقاعتر    -1   .أ

 

 

 النقاط العالمة
 4 أ

 3.75 -أ

 3.5 ب+

 3 ب

 2.75 -ب

+  2.5 

  2 

 - 1.75 

 1.5 د+

 1 د

 0.75 -د

  فر ه
 

 المبينة إزاء كل منها: تتخ ص للعالمات بالنقاع للمعدل الف لي والتراكمي بالتقديرا   -2
 

 التقدير النقاط
 ممتاز 4 - 3.65

 جيد جداً  3.00 – 3.64
 جيد 2.99 – 2.50
 مقبول 2.49 – 2.00
 ضعيف 2.00 دون

 

يةةتم حسةةاب المعةةدل الف ةةلي والتراكمةةي بضةةرب العالمةةة النهائيةةة لكةةل مةةادة بعةةدد السةةاعات    -1     .  
لةى مجمةوع المعتمدة لكل مادة داخلة في المعةدل وقسةمة مجمةوع حوا ةل الضةرب الناتجةة ع

 الساعات المعتمدة.
رسةوبًا  المةواد التةي درسةها العالةب نجاحةًا أو عالمةاتمعةدل معدل الف ل عبةارة عةن يكون     -2       

 ضمن الخعة الدراسية المقررة.في ذلك الف ل 
نجاحةًا يكون المعةدل التراكمةي عبةارة عةن معةدل عالمةات جميةخ المةواد التةي درسةها العالةب     -3       

 .حتى تاريخ احتساب ذلك المعدل رسوبًا ضمن الخعة الدراسية المقررة  أو
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 يثبت المعدل الف لي أو التراكمي ألقرب منزلتين عشريتين.    -4       
 

 الفصل الرابع: إنذار الطالب وفصله من التخصص
 

فةةةي أي ف ةةةل مةةةن ( 2) إذا ح ةةةل علةةةى معةةةدل تراكمةةةي أقةةةل مةةةن يعتبةةةر العالةةةب منةةةذرًا أكاديميةةةاً  أ.      (:14المادة )
 .الف ول الدراسية باستثناء الف ل ال يفي

 .التخ صب في نهاية الف ل األول من التحاقه ال ينذر العالب أكاديمياً     ب. 
عنةد ح ةول العالةةب علةى إنةذار أكةةاديمي عليةه إلغةاء مفعولةةه فةي مةدة أق ةةاها ف ةالن دراسةةيان   .

مفعةةول اإلنةذار برفةخ معدلةه التراكمةةي  العالةببعةد الف ةل الةذي ح ةل فيةةه علةى اإلنةذار، ويلغةي 
 فأكثر. (2)إلى 

يف ةةل العالةةب مةةن التخ ةةص مؤقتةةًا إذا لةةم يةةتمكن مةةن إلغةةاء مفعةةول اإلنةةذار بعةةد مةةرور المةةدة  د.
 المحددة كما ورد أعاله. 

( االسةتمرار فةي 2إلةى مةا دون  1بةين ) معدلةه التراكمةيخ مؤقتًا والذي يق يمكن للعالب المف ول ه.
 ه كعالب )دراسة خا ة( وتعبق عليه في هذه الحالة تعليمات الدراسة االستدراكية.تخ  

( فةي أي ف ةل 1يف ل نهائيةًا مةن التخ ةص كةل عالةب يح ةل علةى معةدل تراكمةي أقةل مةن ) .و
 وكذلك أي ف ل  يفي.من ف ول السنة باستثناء الف ل األول من التحاقه بذلك التخ ص 

ف ةاًل نهائيةًا إال بإلغةاء قيةده  دراسةة فةي التخ ةص الةذي ف ةل منةهال يجوز للعالب أن يسجل لل .ز
 السابق وتسجيله برقم جامعي جديد على أن ال تحتسب له أي من مواد دراسته الملغاة.

 

 الفصل الخامس: إعادة دراسة المواد
 

 ، وتكةونعالمةة )ه(( أو -)د على العالب إعادة دراسة كل مادة يح ل فيها على نتيجة راسةب أ.      (:15المادة )
اختياريةةة  ، وأمةةا إذا كةةان الرسةةوب فةةي مةةادةالدراسةةية اإلعةةادة إجباريةةة للمةةواد اإلجباريةةة فةةي الخعةةة

فيجةةوز للعالةةب إعةةادة دراسةةة هةةذه المةةادة أو أي مةةادة أخةةرى ضةةمن قائمةةة المةةواد االختياريةةة فةةي 
التةي رسةب  دة االختياريةةخعته الدراسية، وتعتبر هذه المادة التعويضةية كمةادة معةادة بالنسةبة للمةا

 فيها من حيث حساب عالمتها في المعدل الف لي والتراكمي.
( ألنةةةراض رفةةةخ معدلةةةه ج+للعالةةةب إعةةةادة دراسةةةة أي مةةةادة ح ةةةل فيهةةةا علةةةى عالمةةةة أقةةةل مةةةن ) ب.

 التراكمي وتحتسب له في هذه الحالة العالمة األعلى فقع.
الرسةةوب لتلةةك المةةادة فةةي سةةجله، وعنةةد فةةي حةةال رسةةوب العالةةب فةةي مةةادة إجباريةةة تثبةةت نتيجةةة   .

إعادتهةةا تحتسةةب لةةه العالمةةة األعلةةى. أمةةا المةةواد االختياريةةة فلةةه حةةق إعادتهةةا أو اسةةتبدالها بمةةادة 
 اختيارية أخرى من خعته مخ حذف العالمة السابقة.

ن سةةاعات تلةةك المةةادة إحةةال إعةةادة العالةةب دراسةةة مةةادة بسةةبب رسةةوبه، أو ألي سةةبب رخةةر فةة فةةي د. 
فةةةي حسةةةاب عةةةدد السةةةاعات المعلوبةةةة للتخةةةر  وفةةةي حسةةةاب المعةةةدل التراكمةةةي مةةةرة واحةةةدة تةةةدخل 

 .وتحتسب له العالمة األعلى
 

 الفصل السادس: الدراساة الخاصة )حرة أو استدراكية(
 

 تشتمل الدراسة الخا ة على نوعين من الدراسة هما: أ.      (:16المادة )
 .الدراسة الحرة .1
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 .الدراسة االستدراكية .2

جامعة العلبة الذين يدرسون في جامعةات أو معاهةد اليجوز أن يسجل للدراسة الحرة في بعض المواد في      (:17ادة )الم
 عليةةا داخةةل األردن أو خارجةةه ممةةن يرنبةةون فةةي دراسةةة هةةذه المةةواد خةةالل ف ةةل دراسةةي أو أكثةةر، وكةةذلك

هةةةاراتهم فةةةي األعمةةةال أو األشةةةخاص الرانبةةةون فةةةي تعميةةةق معةةةارفهم التخ  ةةةية بغيةةةة تحسةةةين أدائهةةةم وم
 .الوظائف التي يقومون بها، أو إلثراء معرفتهم الثقافية أو األكاديمية

 

 :أتييشترع في قبول العالب للتسجيل في الدراسة الحرة ما ي(:18المادة )
أن يكةةون حا ةةاًل علةةى شةةهادة الثانويةةة العامةةة األردنيةةة أو مةةا يعادلهةةا علةةى أن ال يقةةل معدلةةه فةةي  .أ

 جامعة.الة الثانوية العامة عن الحد األدنى للقبول في شهاد

يسةةةةتثنى مةةةةن الشةةةةرع السةةةةابق )أ( العلبةةةةة المسةةةةجلون للدراسةةةةة فةةةةي جامعةةةةات أو معاهةةةةد عليةةةةا نيةةةةر  .ب
 .جامعةال

يجةةوز أن يقبةةل فةةي الدراسةةة االسةةتدراكية عالةةب البكةةالوريوس المف ةةول ف ةةاًل مؤقتةةًا مةةن الدراسةةة المنتظمةةة     (:19المادة )
 :اآلتيةوفق الشروع  (2) تدني معدله التراكمي عن بسبب

فانةةةه يمةةةنح )أربعةةةة ف ةةةول دراسةةةية( لرفةةةخ هةةةذا  (1) إذا كةةةان معةةةدل العالةةةب التراكمةةةي ال يقةةةل عةةةن أ.
فأكثر، فإذا أخفق فةي رفةخ معدلةه يةتم ف ةله أكاديميةًا مةن التخ ةص الملتحةق بةه  (2) المعدل إلى

كةان معدلةه  وأ اعات المعتمدة لمتعلبات التخةر ةةالس%( من 75إال إذا كان قد أنهى ما مجموعه )
ن يف ةل بعةةدهما اإضةةافيان دراسةيالن ، وفةةي هةذه الحالةةة يععةى ف ةة(1.75) التراكمةي ال يقةةل عةن

 فأكثر. (2) العالب أكاديميًا من التخ ص إذا لم يتمكن من رفخ معدله إلى
ه المةدة القانونيةة حسةب الفقةرة ذبعةد اسةتنفامجلس منح العالب ف اًل دراسيًا استدراكيًا نهائيةًا لل حقي ب.

فةةإذا أخفةةق العالةةب بةةذلك فإنةةه  ،فةةأكثر (2) لةةىإ)أ( مةةن هةةذه المةةادة لغايةةات رفةةخ معدلةةه التراكمةةي 
 يف ل من التخ ص ف اًل نهائيًا.

 

تراكمةةي جامعةةة ألسةةباب تتعلةةق بتةةدني معدلةةه الاليحةةق للعالةةب المف ةةول ف ةةاًل نهائيةةًا مةةن تخ  ةةه فةةي       (:20المادة )
نةه يحقةق شةروع القبةول فيةه، علةى أخةر عالمةا روعدم قدرته على تسوية وضعه، أن يحول إلى تخ ةص 

( سنوات من قبوله فةي الجامعةة )للتخ  ةات ذات أربةخ 7أن ينهي درجة البكالوريوس في مدة أق اها )
ب ويعامةةةل العالةةةب فةةةي ذلةةةك معاملةةةة العالةةة ،( سةةةنوات )للتخ  ةةةات ذات خمةةةس سةةةنوات(8سةةةنوات( و)

فةي هةذه الحالةة للعالةب الرجةوع الةى التخ ةص الةذي  حةقالمستجد أو المنقول من أي جامعة أخرى وال ي
 ف ل منه.

( 15يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للعالب المحول مةن الدراسةة المنتظمةة إلةى الدراسةة االسةتدراكية )      (:21المادة )
يسةةتثنى مةةن ذلةةك ف ةةل دة فةةي الف ةةل ال ةةيفي، و ات معتمةة( سةةاع9سةةاعة معتمةةدة فةةي الف ةةل العةةادي و)
 ( شةةريعة أن ال يقةةل معةةدل العالةةب التراكمةةي عةةن4( فقةةرة ) ( بنةةد )9التخةةر  حيةةث تعبةةق عمليةةًا المةةادة )

(1.75). 

كثر في أي ف ل من ف ول الدراسة االستدراكية يحول حكمًا أف (2) إذا تمكن العالب من رفخ معدله إلى     (:22المادة )
 اسة المنتظمة.إلى الدر 
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تعبق على المسجلين فةي الدراسةة الخا ةة شةروع المواظبةة واالمتحانةات والعالمةات الةواردة فةي تعليمةات       (:23المادة )
 منح درجة البكالوريوس.

 ة.يستفيد عالب الدراسة الخا ة من جميخ الخدمات والتسهيالت الجامعية المتوافرة ويمنح هوية جامعي      (:24المادة )

 تحتسب فترة الدراسة االستدراكية ضمن الحد األق ى لسنوات الدراسة في الجامعة.      (:25المادة )

 تعبق تعليمات االنقعاع والتأجيل على العلبة المسجلين في الدراسة االستدراكية.      (:26المادة )

 ستدراكية.العتمدة يسجلها العالب أثناء الدراسة امن رسوم الساعة المعتمدة لكل ساعة م (%50) يضاف(:27المادة )
 

 الفصل السابع: السحب واإلضافة
 

يسةةمح للعالةةةب بالسةةةحب واإلضةةةافة خةةالل أسةةةبوعين مةةةن بدايةةةة الف ةةل بحةةةد  أق ةةةى، أمةةةا بالنسةةةبة    أ.     (:28المادة )
 يثبةت لةه بوع مةن بدايةة الف ةل والةةةةحب واإلضةافة خةالل أسةةةةللف ل ال ةيفي فيسةمح للعالةب بالس

فةةي سةةجله مالحظةةة )منسةةحب( مةةن المةةادة التةةي سةةحبها، أو التةةي اسةةتبدل بهةةا نيرهةةا خةةالل المةةدة 
 :اآلتيةالمذكورة، وذلك في الحاالت 

 إذا تم تغيير تخ  ه. .1

إذا كةةان تخرجةةه متوقعةةا فةةي الف ةةل الةةذي سةةجل فيةةه، وكانةةت عمليةةة السةةحب أو اإلضةةافة  .2
 ضرورية لتخرجه في ذلك الف ل.

 عنها. رنب في إضافة مادة أخرى بدالً و ادة ما من البرناما الدراسي للعالب إذا ألغيت م .3

 تعارض في جدول العالب الدراسي.وترتب على ذلك  إذا عدل موعد عرح مادة ما رسمياً  .4

 إذا تم عرح مادة جديدة بعد انتهاء موعد تسجيل العالب ورنب في إضافة هذه المادة. .5

أكثةر مةن دراسةة بورنةب  ( فةأكثر-بالسةابق ) ةل إذا كان معدل العالب الف لي في الف .6
 ساعة معتمدة في الف ل العادي التالي. (21ثمانية عشر )

( ورنةب  قةل مةن )أإذا رسب في مادة ما في الف ل السابق أو ح ل فيها على عالمة  .7
 في إعادة دراسة المادة نفسها.

 إذا وقخ خعأ في إرشاد العالب. .8

األكاديمي أو الدراسةة االسةتدراكية ورنةب فةي دراسةة  إذا كان العالب تحت مفعول اإلنذار .9
 مادة ما لرفخ معدله التراكمي إلى الحد األدنى.

يسةةمح للعالةةب باالنسةةحاب مةةن دراسةةة مةةادة أو أكثةةر خةةالل مةةدة أق ةةاها نهايةةة األسةةبوع   .1 ب.
الف ةةةةل  مةةةةن بدايةةةةة التاسةةةةخواألسةةةةبوع الخةةةةامس عشةةةةر مةةةةن بدايةةةةة الف ةةةةل األول والثةةةةاني، 

سةةارة ماليةةة، وفةةي هةةذه الحالةةة يثبةةت فةةي سةةجله عبةةارة )منسةةحب(، وال يجةةوز ال ةةيفي وبخ
االنسةةحاب أن يقةةل عةةدد السةةاعات المسةةجلة للعالةةب عةةن الحةةد األدنةةى للعةةبء  نتيجةةة لهةةذا

 الدراسي المسموح به وفق هذه التعليمات.
يةةتم االنسةةحاب بخسةةارة ماليةةة حسةةب نمةةوذ  خةةاص تعةةده دائةةرة القبةةول والتسةةجيل علةةى أن  .2

 المختص واعتماد مدير القبول والتسجيل. العميدضمن هذا النموذ  موافقة يت
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إذا لةةم ينسةةحب العالةةب خةةالل المةةدة المةةذكورة فةةي البنةةد األول مةةن هةةذه الفقةةرة فإنةةه يعتبةةر    .3
 بالمواد التي سجلها. ملتزماً 

المسجلة الحقًا في حال انسحاب العالب من مادة دراسية، يعتبر العالب منسحبًا من كافة المواد   .
 والتي كانت المادة المسحوبة متعلبًا سابقًا لها.

ال يسةةةمح بانتقةةةال العالةةةب المسةةةجل فةةةي شةةةعبة معينةةةة إلةةةى شةةةعبة أخةةةرى إال فةةةي الحةةةاالت التةةةي      د.
 .عميد التي تتولى عرح المادةالتقتضيها أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة والحاالت التي يقدرها 

 ( يعةةةد العالةةةب الةةةذي يتجةةةاوز مجمةةةوع نيابةةةه10د فةةةي الفقةةةرة )د( مةةةن المةةةادة )مةةةخ مراعةةةاة مةةةا ور  هة.
من الساعات المقةررة للمةادة بعةذر مقبةول مةن العميةد منسةحبا مةن تلةك المةادة ويثبةت فةي  (15%)

 (.سجله مالحظة )منسحب
يعتبر العالب المنسحب من جميخ مةواد الف ةل مةؤجال لدراسةته لةذلك الف ةل. ويحةق للعالةب أن  و.

عميد قبل نهاية األسبوع الرابةخ النسحاب من جميخ المواد المسجلة في الف ل إلى القدم بعلب ايت
وفةي هةذه الحالةة يبةت  .ال ةيفي من الف ةل التاسخعشر من الف ل األول أو الثاني أو األسبوع 

 عميد في علب االنسحاب ويبل  دائرة القبول والتسجيل بقراره. ال
قتنةخ المجلةس باألسةباب امةادة أو أكثةر مةن ف ةل دراسةي سةابق إن مجلس الموافقة على سةحب لل ز.

الموجبة، وال يجوز نتيجة لهذا االنسحاب أن يقل عدد الساعات المسجلة للعالب في ذلك الف ل 
 عن الحد األدنى للعبء الدراسي المسموح به وفق هذه التعليمات.

 

 : تأجيل الدراسةالثامنالفصل 
 

عالةب أن يتقةدم بعلةب لتأجيةل دراسةته لف ةل مةا إذا تةوافرت لديةه أسةباب تقتنةخ بهةا الجهةة لليحق  أ.     (:29المادة )
 :أتيلما ي المخت ة بالموافقة على التأجيل وذلك وفقاً 

مجلس الكلية، إذا تقدم بعلبه قبل نهاية األسبوع الرابخ من بدء الف ل العادي أو الثاني  .1
 من الف ل ال يفي.

 مجلس فيما عدا ذلك.ال .2
 إذا لم يتقدم العالب بعلب التأجيل قبل نهاية األسبوع السادس عشر يعتبر منقععًا عن الدراسة.    ب.
مجلةس يمكةن الوفي حاالت يقتنخ بها  ،ة مت لة أو متفرقةيتأجيل أربخ ف ول دراس للعالبيحق   .

 لى ستة ف ول بحد أق ى.إزيادة عدد ف ول التأجيل 
المؤقةةت علةةى أي عالةةب لمةةدة ف ةةل أو أكثةةر فيعتبةةر العالةةب التةةأديبي إذا أوقعةةت عقوبةةة الف ةةل       د.

 مؤجاًل حكمًا.
 ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموح بها للح ول على درجة البكالوريوس. ه.
 مجلس.البقرار التأجيل ال ادر عن مجلس الكلية أو  يبل  مدير القبول والتسجيل رسمياً      .و

 

 اسع: االنقطاع عن الدراسةالفصل الت

إذا انقعةةةخ العالةةةب عةةةن الدراسةةةة لفتةةةرة تتجةةةاوز ف ةةةاًل دراسةةةيًا واحةةةدًا يعتبةةةر تسةةةجيله فةةةي الجامعةةةة  أ.    (:30المادة )
 يقبله المجلس. قهرياً  مجلس الموافقة على إعادة تسجيله إذا قدم عذراً لملغى، إال أن ل

 على للمدة المسموح بها للدراسة.تحتسب مدة االنقعاع عن الدراسة من الحد األ ب.
 ( ف ول دراسية مت لة أو متفرقة.6للعالب أن ينقعخ عن الدراسة لمدة تزيد عن ستة ) حقال ي  .
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يجةةوز معادلةةة المةةواد التةةي درسةةها العالةةب فةةي الجامعةةة إذا انقعةةخ عةةن الدراسةةة لمةةدة ال تزيةةد عةةن  د.
فةةي أي تخ ةةص لةةم يف ةةل منةةه  سةةبخ سةةنوات علةةى أن يجةةري إعةةادة تسةةجيله بةةرقم جةةامعي جديةةد

 ألسس القبول المعمول بها. عبقاً  سابقاً 
 ( يعتبر منقععًا عن الدراسة.28إذا لم يتقدم العالب بعلب تأجيل دراسته وفقًا للمادة ) ه.

 

 الفصل العاشر: االنسحاب من الجامعة
 

مةن خةالل النمةوذ  المعتمةد إلةى  إذا رنب العالب االنسةحاب مةن الجامعةة فعليةه أن يتقةدم بعلةب أ.    (:31المادة )
دائرة القبول والتسجيل وذلك قبل نهاية األسبوع الرابخ عشر من الف ل الدراسي األول والثةاني أو 
األسةةبوع السةةابخ مةةن الف ةةل ال ةةيفي المسةةجل بةةه العالةةب، وفةةي هةةذه الحالةةة تثبةةت لةةه فةةي سةةجله 

 مالحظة "منسحب من الجامعة" ويعتبر تسجيله في الجامعة ملغى.
إذ تقدم العالب بعلب االنسحاب من الجامعة بعد الفتةرة الزمنيةة الةواردة فةي )أ( أعةاله فتر ةد لةه  ب.

العالمةةةةات التةةةةي ح ةةةةل عليهةةةةا فةةةةي المةةةةواد التةةةةي تقةةةةدم المتحاناتهةةةةا، أمةةةةا المةةةةواد التةةةةي لةةةةم يتقةةةةدم 
 المتحاناتها فتر د له عبارة )منسحب( من تلك المادة.

أن يتقةدم قبةل مضةي أربةخ سةنوات علةى انسةحابه بعلةب إلةى  للعالب المنسحب من الجامعة حقي  .
مجلةةةةس للنظةةةةر فةةةةي إعةةةةادة تسةةةةجيله فةةةةي نفةةةةس التخ ةةةةص، فةةةةإذا أعيةةةةد تسةةةةجيله يحةةةةتفظ بسةةةةجله ال

عنةةد إعةةادة بهةةا علةةى أن يكمةةل متعلبةات التخةةر  وفةةق الخعةةة الدراسةية المعمةةول  األكةاديمي كةةامالً 
قة ضةمن الحةد األعلةى للمةدة المسةموح بهةا تسجيله، وفي هذه الحالة تحسب له مدة الدارسةة السةاب

 للح ول على درجة البكالوريوس.
على العالب المنسحب من الدراسة في الجامعة أن يبةرئ ذمتةه مةن الجامعةة قبةل البةت فةي علةب  د.

 انسحابه.
 

 أو التجسير من الكليات الجامعية المتوسطة الفصل الحادي عشر: االنتقال من الجامعات األخرى 
 

 :اآلتيةللشروع  جامعة وفقاً اليسمح بانتقال العلبة نير المف ولين تأديبيًا من جامعة معترف بها إلى     (:32المادة )
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(  يتبعان و معهد عال  في جامعة أ أن يكون العالب مسجالً      ب.

 .وعلى أن تكون الجامعة والتخ ص معترف بهما
جامعة عمان النسبة المئوية لعدد الساعات المعتمدة التي سيدرسها العالب في أن ال تقل       . 

 .من مجموع ساعات الخعة الدراسية في التخ ص المنقول له العالب (%50) عناألهلية 
تحتسب للعالب المواد التي نجح فيها في الجامعة المنتقل منها إذا كانت ضمن خعته الدراسية      د. 

 جامعة، على أن يتم معادلة المواد مرة واحدة في الف ل الذي يلتحق به بالجامعة.الالمقررة في 
ضمن معدله التراكمي ال تحتسب عالمات المواد التي سبق للعالب أن درسها في جامعة أخرى      هة. 

 جامعة.الفي 
يقبل العالب الذي ح ل على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في أي تخ ص في       و. 

 جامعة شريعة استيفاء شروع القبول المقررة لهذا التخ ص على أن يدرس ما ال يقل عنال
 ة.جامعالمن مجموع ساعات الخعة الدراسية المعتمدة للتخ ص في  (50%)
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يقبةةةل العالةةةب الةةةذي اجتةةةاز امتحةةةان الشةةةامل لكليةةةات المجتمةةةخ األردنيةةةة فةةةي التخ ةةةص المنةةةاظر  .ز
 أسس التجسير ال ادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية.أن تنعبق عليه شريعة 

أن يقبةةةل العالةةةب الةةةذي أنهةةةى شةةةهادة دبلةةةوم كليةةةات المجتمةةةخ ال ةةةادرة مةةةن خةةةار  األردن شةةةريعة  .ح
 أسس التجسير ال ادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية. تنعبق عليه

جامعةةة أخةةرى معتةةرف  مةةنللعميةةد الموافقةةة علةةى معادلةةة المةةواد التةةي درسةةها العالةةب المنتقةةل يحةق  .ع
بها، وفي هذه الحالة يقتعخ من سقف المدة الزمنية المسةموح بهةا لنيةل الدرجةة ف ةاًل دراسةيًا لكةل 

 ( ساعة معتمدة محتسبة.15)
 

جامعةةة وكانةةت الإذا قبةةل عالةةب فةةي تخ ةةص مةةا، وسةةبق لةةه أن درس بنجةةاح مةةواد دراسةةة خا ةةة حةةرة فةةي     (:33المااادة )
ضمن خعته الدراسةية فةي التخ ةص الةذي قبةل فيةه، تحسةب لةه هةذه المةواد، وتةدخل عالماتهةا فةي حسةاب 

 سنوات. (7) ته لها أكثر منمعدله التراكمي شريعة أن ال يكون قد مضى على دراس
 

 الفصل الثاني عشر: االنتقال من تخصص إلى آخر في الجامعة
 

يجةةوز انتقةةال العالةةب مةةن تخ ةةص إلةةى رخةةر فةةي الجامعةةة إذا كةةان معةةدل عالماتةةه فةةي الثانويةةة  أ.    (:34المادة )
 العامة يؤهله لاللتحاق بالتخ ص الجديد.

وبموافقةة ل والتسةجيل علةى النمةاذ  المخ  ةة لهةذا الغةرض تقدم علبات االنتقةال إلةى مةدير القبةو  ب.
 .العالب خعياً  المنتقل إليها عميد الكلية

عنةةد انتقةةال العالةةب إلةةى تخ ةةص رخةةر يحةةق لةةه احتسةةاب أي مةةادة مةةن المةةواد التةةي درسةةها ونجةةح   .  
بهةةا، علةةى أن تكةةون ضةةمن مةةواد الخعةةة الدراسةةية للتخ ةةص المنتقةةل إليةةه، وتةةدخل عالمةةات تلةةك 

 مادة في المعدل الف لي والمعدل التراكمي للعالب.ال
يعامل العالب المنتقل من تخ ص إلى رخر داخل الجامعة معاملة العالب الجديةد وذلةك لغايةات  د.   

التأجيل واإلنذار والف ل من التخ ص وتعبق عليةه الخعةة الدراسةية المعتمةدة والمعمةول بهةا فةي 
 التخ ص المنتقل إليه.

 

 عشر: المواد البديلةالفصل الثالث 

أن يوافةةةق علةةةى أن يةةةدرس العالةةةب  ومرشةةةد العالةةةب األكةةةاديمي القسةةةمخةةةذ رأي رئةةةيس أ للعميةةةد بعةةةد أ. (:35المادة )
 ، ووفق األسس اآلتية:مادتين بديلتين بحد  أق ى

  والمستوى. لة من حيث عدد الساعات المعتمدةيأن تكون المادة البديلة مماثلة للمادة األ 

 60رجات المادة البديلة مماثلة للمادة األ لية بنسبة ال تقل عن مخ كونأن ت%. 
  لم يدرسه العالبللمادة البديلة متعلٌب سابق يكون أن ال. 

 

 :اآلتيةوذلك في الحاالت 
إذا توقف احتمال تخر  العالب على مادة واحدة أو مادتين إجباريتين وكانت أي منهما  .1

ن يتخر  فيه أو كانت معروحة ومتعارضة مخ نير معروحة في الف ل الذي يتوقخ أ
 مادة إجبارية أو اختياريه أخرى من تخ  ه سجلها العالب في ذات الف ل.

 .إذا رسب العالب ثالث مرات أو أكثر في مادة إجبارية .2
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تكون المادة البديلة من نفس قسم المادة اإلجبارية المستبدلة، وفي حال تعذر ذلك فمن نفس      .ب 
ن تعذر ذلك فمن كلية أخرى.الكلية  ، وا 

 تعبق تعليمات المادة المعادة على المادة البديلة.  .
المادة  ذا رسب العالب في المادة البديلة وعرحت المادة األ يلة في الف ل التالي، عليه دراسةإ د. 

 األ يلة وتعبق عليها تعليمات المادة المعادة.
يعفى  م يتخر  في ذلك الف ل ثم عرحت المادة األ يلةإذا نجح العالب في المادة البديلة ول ه.

 من دراستها.
 

 أحكام عامةالفصل الرابع عشر: 

يتولى قسم التخ ص متابعة السيرة األكاديمية للعلبة المسجلين فيه حسةب إجةراءات يقرهةا المجلةس لهةذا      (:36المادة )
 الغرض.

 

فةةي نهايةةة ف ةةل مةةا، أن يقةةوم بتعبئةةة نمةةوذ  خةةاص لةةدى القسةةم الةةذي علةةى العالةةب الةةذي يتوقةةخ تخرجةةه      (:37المادة )
يعةرح التخ ةةص فةةي مةدة أق ةةاها نهايةةة الف ةل الةةذي يسةةبق ف ةل التخةةر  حيةةث يتةولى كةةل مةةن القسةةم 

 ودائرة القبول والتسجيل معا مهمة التحقق من استيفائه شروع التخر .
 

قهريةةة وبنةةاء علةةى تنسةةيب العميةةد المخةةتص السةةماح للعالةةب  يجةةوز بموافقةةة مسةةبقة مةةن المجلةةس ألسةةباب     (:38المادة )
( سةاعة معتمدة وبواقخ ف ةل دراسةةي واحةد فةي جامعةةةةة أخةرى خةار  المملكةة 15بدراسة ما ال يزيد عن )

معتةرف بهةةا، شةةريعة أن تكةةون هةةذه المةةواد مكافةةأة لمةواد منةةاظرة مةةن خعةةة العالةةب وبمةةا ال يتعةةارض مةةخ 
 ذلك لمرة واحدة فقع.(، على أن يكون 31المادة )

 

 :اآلتيةدرجة البكالوريوس للعلبة بعد إتمام المتعلبات  تمنح     (:39المادة )
 

النجةاح فةي جميةخ المةواد المعلوبةة للتخةر  فةةي الخعةة الدراسةية والح ةول علةى معةدل تراكمةةي ال  أ.
 (.2عن ) يقل 

ق ةوى حسةبما ورد مةن أحكةام قضاء المدة المعلوبةة للح ةول علةى الدرجةة وعةدم تجةاوز المةدة ال ب.
 ( من هذه التعليمات.9في المادة )

 .أن يقضي العالب ف ل التخر  في الجامعة  .
 أن يح ل على وثيقة تثبت براءة ذمته من الجامعة. د.

عالعةه علةى النشةرات ال ةادرة عةن الجامعةة، اعذر العالب بعةدم علمةه بهةذه التعليمةات أو بعةدم  يقبلال      (:40المادة )
 أو ما ينشر على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات.

 

رئيس وعمةةداء الكليةةات ورؤسةةاء األقسةةام األكاديميةةة ومةةدير القبةةول والتسةةجيل مسةةؤولون عةةن تنفيةةذ هةةذه الةة     (:41المادة )
 التعليمات.

 ات.مجلس في الحاالت التي لم يرد نص بخ و ها في هذه التعليماليبت      (:42المادة )
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 والمعدلةة، 2012لسةنة  *"تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة عمةان األهليةة (:1) المادة
وي عمةةةل بهةةةا مةةةن تةةةاريخ  31/7/2018 ( تةةةاريخ2018 - 13/5/2017قةةةرار مجلةةةس األمنةةةاء رقةةةم ) بموجةةةب
 .إقرارها

 

حيثما وردت في هةذه التعليمةات المعةاني المخ  ةة لهةا أدنةاه مةا لةم تةدل  اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2) المادة
 القرينة على نير ذلك:

 

 جامعة عمان األهلية : الجامعة
 مجلس الدراسات العليةا في الجامعة : المجلس

 عميد الدراسات العليةا والبحث العلمي : يدالعم
 أي من كليات الجامعة : الكلية
 أي قسم أكاديمي فةي الكليةةة : القسم

 لجنة الدراسات العليا في الكليةةة : لجنة الكليااااة
 لجنة الدراسات العليا في القسةةم : لجنة القسااام
 ى رسالة العالبعضو هيئة التدريس الذي يشرف عل : المشاااااااارف

 أي برناما دراسات عليا في الجامعة : البرنامج
 

 الخطة الدراسية
 

( سةةاعة معتمةةدة، حسةةب الخعةةة الدراسةةية، ويجةةوز 33تكةةون متعلبةةات الح ةةول علةةى درجةةة الماجسةةتير ) (:3) المادة
 :( ساعات معتمدة. وتوزع هذه المتعلبات على النحو اآلتي36زيادة الساعات المعتمدة لغاية )

 مسار الرسالة أواًل:
، تتضمن )700(( ساعة معتمدة من مستوى 21-15المواد اإلجبارية ويخ ص لها ) أ.

 ( ساعات معتمدة كحد أدنى تتعلق بمنهجية البحث العلمي.3)
 .(700) ( ساعة معتمدة من مستوى9-3المواد االختيارية ويخ ص لها ) ب.
 (.799) مدة، ويخ ص لها الرقم( ساعات معت9الرسالة الجامعية ويخ ص لها )  .

 مسار الشامل ثانيًا:
، تتضمن (700) معتمدة من مستوى ( ساعة27-21المواد اإلجبارية ويخ ص لها )    .أ

( ساعات معتمدة كحد أدنى تتعلق بمنهجية البحث العلمي وعرق التحليل الكمي 3)
 والنوعي والحاالت الدراسية حسب التخ ص.

 .700( ساعة معتمدة من مستوى 12-6ص لها )المواد االختيارية ويخ     .ب

 

 31/07/2018( تاريخ 2018-13/05/2017قرار مجلس األمناء رقم )*
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االمتحان الشامل ويتقدم له العالب بعد إنهاء جميخ المواد بنجاح، ويخ ص له الرقم      .
(798.) 

 

بقةرار مةن المجلةس بنةاء علةى تنسةيب يجوز تحويل العالب من مسار الرسالة إلى مسةار الشةامل  أ. (:4) المادة
 من لجنتي القسم والكلية.

يجوز تحويل العالب من مسار الشامل إلى مسار الرسالة ضمن البرناما الواحد  .1    ب.
( ساعة معتمدة من خعته الدراسية، وأن يكون معدله 15شريعة أن يكون قد أنهى )

لته، ويكون اختيار العلبة ( على األقل، وأن يتوافر مشرف على رسا%80) التراكمي
 من بين المتقدمين للتحويل تنافسيًا حسب معدالتهم التراكمية.

يجةةةوز للعلبةةةة الةةةرانبين فةةةي التحويةةةل مةةةن مسةةةار الشةةةامل إلةةةى مسةةةار الرسةةةالة فةةةي نفةةةس  .2
البرنةاما، التقةدم للقسةم المعنةةي، علةى أن يةتم تزويةد كليةةة الدراسةات العليةا بأسةماء العلبةةة 

التحويل، فةي مةدة أق ةاها األسةبوع األول مةن بةدء الف ةل الدراسةي،  الذين حققوا شروع
 وال يقبل أي علب تحويل بعد هذه الفترة.

عند تحويل العالب من مسار إلى رخر تحسب له جميخ المواد التي درسها ضمن الخعة   .
 الدراسية المقرة له وتدخل عالمات تلك المواد في المعدل التراكمي للعالب.

 

يجوز في حاالت خا ة تقدرها لجنتةا القسةم والكليةة وبتنسةيب مةن المرشةد األكةاديمي وبقةرار مةن المجلةس  :(5) المادة
دراسة مادة اختيارية من الخعة تكون بديلة عن مادة إجبارية نير معروحةة أو متعارضةة، شةريعة أن ال 

وعلى أن يؤدي ذلك  عبيقي للتخ ص،تكون المادة المستبدلة من ضمن المواد األساسية ذات الجانب الت
 لى استكمال العالب دراسة كافة المواد اإلجبارية في نهاية ذلك الف ل.إ

 

عند عرح مواد )مواضيخ خا ةة( أو مةا شةابه ضةمن الخعةع الدراسةية تحتسةب المةادة للعالةب مةرة واحةدة  (:6) المادة
ن اختلف المحتوى.  فقع حتى وا 

 

د قبول العالب المواد االستدراكية الالزمة له من مواد مستوى يجوز لقسم التخ ص أن يحدد عن  أ. (:7) المادة
( 9التةةةي يراهةةةا ضةةةرورية لرفةةةخ المسةةةةتوى العلمةةةي للعالةةةب، علةةةى أن ال تزيةةةد علةةةةى ) البكةةةالوريوس

ساعات معتمدة، وتحدد هذه المواد في علب القبول، وال يحتسب هةذا الف ةل ضةمن الحةد األعلةى 
 لمدة الدراسة.

ال تعلب أي مواد استدراكية من العالب الذي يكون تخ  ه في درجة البكالوريوس هو ذات  ب.
 التخ ص في برناما الماجستير الذي قبل فيه.

ال تحسب ساعات المواد االستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المعلوبة لنيل الدرجة، وتظهر    .
 التراكمي.هذه المواد في الكشف دون احتساب عالماتها في المعدل 

على العالب أن ينهي المواد االستدراكية بنجاح في موعد أق اه نهاية العام الجامعي األول  د.
اللتحاقه بالبرناما، ويجوز في حاالت خا ة السماح للعالب بتجاوز هذه المدة بقرار من 

 المجلس وتو ية من لجنتي القسم والكلية.
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مةةان ف ةةول دراسةية، قابلةةة للتمديةةد ث( 8لمةةدة الح ةةول علةى درجةةة الماجسةتير ) يكةون الحةةد األعلةى      أ.(:8) المادة
لف ل دراسي واحد كحد أعلةى وذلةك بتو ةية مةن المجلةس وقةرار مةن مجلةس العمةداء شةريعة أن 
يةةؤدي ذلةةك الةةى إنهةةاء متعلبةةات التخةةر  بنجةةاح فةةي ذلةةك الف ةةل. ويعتبةةر الف ةةل ال ةةيفي لهةةذه 

 لثاني وال يحتا  إلى تمديد.الغاية امتدادًا للف ل الدراسي ا
يعتبر الف ل ال يفي ف اًل دراسيًا لغايات دراسة مواد البحث العلمي والسير في إعداد الرسائل  ب.

 الجامعية، ويجوز في حاالت خا ة يقدرها المجلس عرح مواد من عبيعة أخرى.
ين وال تحسب هذه ال يجوز أن تزيد مدة التأجيل واالنسحاب بعذر بمجموعها على ف لين دراسي  .

 المدة ضمن الحد األعلى لمدة الح ول على الدرجة.
 

 مخ مراعاة الحد األعلى لمدة الح ول على درجةة الماجسةتير يكةون الحةد األدنةى للعةبء الدراسةي       أ.     (:9) المادة
( سةةةاعة معتمةةةدة، 12( سةةةاعات معتمةةةدة، والحةةةد األعلةةةى )6) فةةةي الف ةةةل األول والثةةةاني للعالةةةب

 سب ساعات الرسالة من ضمن هذا العبء الدراسي.وتح
  .ساعات معتمدة( 9)يكون الحد األعلى للعبء الدراسي في الف ل ال يفي  ب.
( ساعات معتمدة 3خا ة تقدرها لجنتا القسم والكلية السماح للعالب بتسجيل ) حاالتفي  يجوز  .

 ع خالل فترة دراسته.خالل الف ل األول أو الثاني، على أن يكون ذلك لمرة واحدة فق
ساعات    (3)رسالته مجزأة على ثالثة ف ول على األكثر، وبحد أدنى  تسجيل للعالبيجوز د.     

 معتمدة في الف ل الواحد.
 

 لقباااولا
 

يحةةدد مجلةةس العمةةداء معلةةخ كةةل عةةام جةةامعي عةةدد العلبةةة الةةذين سةةيقبلون فةةي بةةراما الماجسةةتير، وذلةةك  (:10المادة )
 جلس بناء على تنسيب من لجان الدراسات العليا في األقسام والكليات المخت ة.بتو ية من الم

 

 شروع القبول في البرناما: (:11المادة )
 شروع عامة، وهي على النحو اآلتي: أواًل: 

أن يكون المتقدم حا اًل على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن "جيد" أو ما  أ.
 ها.يعادله وذلك من جامعة معترف ب

كالوريوس في حقل التخ ص أو أحد الحقول ذات العالقة وذلك بأن تكون درجة ال ب.
 وفقًا للخعة الدراسية للبرناما.

 .باالنتظامأن يثبت المتقدم أنه ح ل على درجة البكالوريوس   .
( من إجمالي المقاعد للحا لين على درجة %20يجوز قبول ما ال يزيد على ) د.

( مواد من خعة 3مقبول أو ما يعادله شريعة أن يدرس العالب )البكالوريوس بتقدير 
برناما الماجستير في الف ل األول اللتحاقه بالبرناما، يحددها القسم المراد االلتحاق 
به، بحيث تكون موحدة لجميخ العلبة المقبولين في ذلك البرناما وأن يجتاز العالب 

لكل منها وبمعدل تراكمي ال يقل عن ( كحد أدنى %70المواد الثالث بنجاح وبعالمة )
( وعندها ي بح العالب عالبًا نظاميًا وتحسب له هذه المواد ضمن المواد 75%)

 يف ل من الجامعة. المقررة في خعته، فإن لم يحقق هذا الشرع كامالً 
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( من هذه 10تتم المفاضلة بين المتقدمين للقبول ضمن العدد المقرر في المادة ) ه.
 ء على التقدير في شهادة البكالوريوس.التعليمات بنا

المتقةةةدم بعلةةةب التحةةةاق لبةةةةراما الماجسةةةتير إرفةةةاق شةةةهادة تبةةةين اجتيةةةةازه  العالةةةبعلةةةى  و.
المتحان التوفل أو ما يعادله، حيث تعبق التعليمات النافذة وال ادرة عةن وزارة التعلةيم 

 العالي األردنية بهذا الخ وص.
 

 اآلتي: شروع خا ة، وهي على النحو ثانيًا:
يجوز لقسم التخ ص وضخ شروع خا ة إضافية لاللتحاق بالبرناما الذي يعرحه  أ.

ذلك القسم على أن ال تتعارض هذه الشروع مخ اإلعار العام لبراما الدراسات العليا 
 أو هذه التعليمات.

، وتعتبر لالعتماديجب أن تظهر هذه الشروع بوضوح في الخعة الدراسية المقدمة  ب.
 نها. م جزءاً 

 يجوز أن تتضمن الشروع الخا ة امتحانات معدة من القسم المعني بموافقة المجلس.  .

تقدم علبات االلتحاق ببراما الماجستير على النموذ  المعد لهذا الغرض إلى عمادة الدراسات  أ. (:12المادة )
لبات جميخ األوراق العليا والبحث العلمي خالل الفترة التي يحددها المجلس، وترفق بتلك الع

 الثبوتية الالزمة. 

تقوم عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بإرسال قائمة )األ الء والبدالء( المقترح قبولهم مخ  ب.
علباتهم إلى الكلية المخت ة لتدقيقها والتنسيب بما تراه إلى عمادة الدراسات العليا والبحث 

 .العلمي
 مقبولين في البراما بناًء على تنسيب من لجنتي القسم والكلية.ي در المجلس قوائم بأسماء ال . 

 

 في أي مرحلة من مراحل دراسته. ال يجوز أن ي قبل العالب في برنامجين دراسيين في رن واحد أ.     (:13المادة )
 إذا ف ل العالب نهائيًا من برناما ماجستير فال يجوز أن يقبل في البرناما نفسه مرة أخرى. ب.

 

 ن الدراسات العليا ومهامهالجا
 

تشكل لجنة القسم بقرار من عميد كلية التخ ص وبعد االستئناس برأي رئيس القسم وتفوض  .أ  (:14المادة )
 إليها  الحيات مجلس القسم المتعلقة بالدراسات العليا، ويكون تشكيل اللجنة كاآلتي:

واإلشراف لديه يتولى رئاسة ، وفي حال عدم توافر شروع التدريس رئيس القسم/ رئيساً  .1
هذه اللجنة عضو هيئة تدريس رخر يعينه عميد الكلية ممن تنعبق عليه شروع 

 التدريس واإلشراف.
اثنان على األقل من األساتذة واألساتذة المشاركين، ويجوز عند الضرورة أن تضم  .2

 اللجنة أعضاء هيئة تدريس برتبة أستاذ مساعد شريعة أن تنعبق عليهم شروع
 التدريس واإلشراف في براما الماجستير.

تتولى لجنة القسم اإلشراف على أمور الدراسات العليا في القسم وضمان االلتزام بسياسات  ب.
 اللجنة على ما يلي: اتوتعليمات الدراسات العليا وأخالقيات البحث العلمي، وتشتمل  الحي
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تخ ص الواحد في القسم ممن تعيين مرشد أكاديمي في بداية العام الجامعي لعلبة ال .1
  تنعبق عليه شروع التدريس واإلشراف في براما الدراسات العليا.

 المتعلقة بما يلي ورفعها إلى لجنة الكلية: التنسيباتتقديم  .2

 .استحداث براما دراسات عليا جديدة 

 .متابعة وتحديث الخعع الدراسية لبراما الدراسات العليا التي يقدمها القسم 

 بة المقترح قبولهم سنويا.أعداد العل 

 لبراما الدراسات العليا في القسم. إقرار نتائا امتحانات المواد الدراسية 

 .تعيين المشرفين والمشرفين المشاركين 

  .اإلعالن عن الموضوعات البحثية المقترحة من قبل أعضاء هيئة التدريس 

 .مشاريخ الرسائل الجامعية 

 تشكيل لجان المناقشة. 

  المناقشةتحديد مواعيد. 

  رفخ قوائم بأسماء العلبة المرشحين للمنح الدراسية ومتابعة أعمالهم وتأمين
 احتياجاتهم داخل القسم للعمل.

 .تنسيق الندوات العلمية الخا ة بعلبة القسم 

 .إعالم العلبة بالخعة الدراسية المعبقة عليهم 

 .عقد اجتماعات مخ علبة الدراسات العليا لبحث قضاياهم 

 مة بأسماء العلبة المتوقخ تخرجهم في أي ف ل دراسي.إعداد قائ 
 

 تشكل لجنة الكلية بقرار من مجلس كلية التخ ص وتفوض اليها  الحيات مجلس الكلية أ. (:15المادة )
 المتعلقة بالدراسات العليا، ويكون تشكيل اللجنة على النحو اآلتي:

اإلشراف  رئيسًا )أو من يفوضه ممن تنعبق عليه شروع عميد الكلية/ .1
 .والتدريس في براما الدراسات العليا(

 رؤساء لجان الدراسات العليا في األقسام. .2
 مرشدي الدراسات العليا في األقسام. .3
 عضوا هيئة تدريس ممن تنعبق عليهم شروع التدريس واإلشراف. .4

سات تتولى لجنة الكلية اإلشراف على أمور الدراسات العليا في الكلية وضمان االلتزام بسيا ب.
 وتعليمات الدراسات العليا وأخالقيات البحث العلمي، وتشتمل  الحيات اللجنةةة على ما يأتي:

 ( من المادة2دراسة اقتراحات وتو يات لجان األقسام الواردة في الفقرة )ب( البند ) .1
 ( من هذه التعليمات، والتنسيب بها للمجلس.11)

كاديمية بإرسال قائمة تتضمن تقوم لجنة الكلية بناء على تنسيبات األقسام األ .2
أسماء وعناوين المناقشين وتخ  اتهم الدقيقة من خار  الجامعة لكل برناما إلى 

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.
لعمادة الدراسات العليا باستحداث براما دراسات عليا جديدة في الكلية أو  التو ية .3

 التي تشملها.تعديل البراما القائمة أو المواد الدراسية 

 تنظيم لقاءات دورية عامة مخ علبة الدراسات العليا في الكلية لمتابعة قضاياهم. .4
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 إعداد تقرير سنوي عن براما الدراسات العليا في الكلية. .5

 إقرار نتائا امتحانات المواد الدراسية لبراما الدراسات العليا. .6
 ا.لجنة الكلية مهام لجنة القسم في حالة عدم وجوده تتولى  .

 

 يتولى المرشد األكاديمي المهام اآلتية:     أ.      (:16المادة )
 تعريف العالب بفلسفة وسياسات وتقاليد وتعليمات الدراسات العليا في الجامعة. .1
مهارات الالزمة للنجاح في الدراسات مساعدة العالب في التكيف واكتساب ال .2

 .العليا
 خعة استرشادية. متابعة سير العالب األكاديمي وفق .3

 يتولى المشرف المهام اآلتية: ب.
 اإلشراف على تقدم العالب في موضوع رسالته. .1
 توجيه العالب وضمان التوا ل معه بشكل منتظم. .2

 تقديم تقرير ف لي إلى لجنة القسم عن مستوى تقدم العالب في موضوع رسالته. .3
 

 االنتقال والتحويل
 

لعالب من برناما ماجستير إلى برناما رخر في الجامعة، أو انتقاله من برناما ماجستير يجوز تحويل ا(:17المادة )
مماثل من جامعة أخرى في حال استيفائه شروع القبول في البرناما الذي يرنب في التحويل أو االنتقال 

 ادلها.إليه شريعة توافر مقعد شانر له، على أن ال يقل معدلةه التراكمي عن "جيد جدًا" أو ما يع
 

تقدم علبات التحويل واالنتقال إلى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي على النموذ  المقرر  أ.     (:18المادة )
 .لهذا الغرض

تةةتم الموافقةةة علةةى التحويةةل مةةن برنةةاما ماجسةةتير إلةةى برنةةاما رخةةر فةةي الجامعةةة، أو االنتقةةال مةةن  ب.
ر مةةةةن لجنةةةةة مكونةةةةة مةةةةن العميةةةةد، عميةةةةد كليةةةةة برنةةةةاما ماجسةةةةتير مماثةةةةل مةةةةن جامعةةةةة أخةةةةرى بقةةةةرا

 التخ ص ورئيس قسم التخ ص.

 

وسبق له دراسة مواد في جامعة  ال يجوز أن يعادل للعالب المنتقل إلى الجامعة أو المقبول فيها أ.(:19المادة )
 ( تسخ ساعات معتمدة من هذه المواد.9أخرى ما يزيد على )

عمان  دراسة خا ة في جامعة ماجستير، وسبق له أن درس موادإذا قبل العالب في برناما ال ب.
 ( اثنتي عشرة ساعة معتمدة من هذه المواد.12على ) األهلية يجوز أن يحسب له ما ال يزيد

ساعات ( 9)يحسم ف ل دراسي واحد من الحد األعلى لمدة الح ول على الدرجة للعالب لكل   .
 معتمدة تم معادلتها.

 التي درسها العالب في جامعة أخرى ويرنب في معادلتها ما يلي: يشترع في المواد د.
أن تكون مناظرة من حيث المستوى والمحتوى وعدد الساعات لمادة أو مواد في الخعة  .1

 الدراسية المقررة.
أن ال يقل تقدير العالب في كل منها عن )جيد جدًا( أو ما يعادلها وأن ال يكون قد  .2

 من خمس سنوات.مضى على دراستها أكثر 
 تحسب للعالب عند تحويله أو قبوله في برناما رخر: هة.
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المواد التي يختارها من المواد التي درسها في البرناما السابق، وتدخل عالمات هذه  .1
 .المواد في معدله التراكمي إذا كان التحويل داخل الجامعة

السابق، وال تدخل في معدلةه  المواد التي يختارها من المواد التي درسها في البرناما .2
 .التراكمي إذا كان االنتقال من خار  الجامعةة

 ال يجوز احتساب أي مواد من خار  الخعة الدراسية التي التحق العالب على أساسها. و.

وح ل بموجب ذلك على  اً ا سابقال تحسب للعالب أي مادة كان قد درسها أو درس ما يعادله ز.
 رى.شهادة أو درجة علمية أخ

تتم الموافقة على احتساب المواد بقرار من المجلس بناء على تو ية من لجنتي القسم والكلية  ح.
 المخت تين.

 

يجوز للعالب الملتحق ببرناما الماجستير في الجامعة وبقرار من مجلس العمداء أن يدرس ما  .أ     (:20المادة )
ل في جامعة أخرى شريعة الح ول ( ثالث ساعات معتمدة في برناما مماث3ال يزيد على )

على موافقة مسبقة من عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بناء على تو ية من لجنتي القسم 
والكلية المخت تين، وفي جميخ الحاالت يجب أن ال يتجاوز عدد الساعات المعادلة الكلي عن 

 ساعات. (9)
 دل التراكمي.ال تحسب عالمات الساعات في )أ( أعاله ضمن المع ب.

 

 المواد والعالمات واالمتحانات
 

 (.%76الماجستيةر ) الحد األدنى للنجاح في المعدل التراكمي للمواد في برناما .أ(:21المادة )
( إعادة دراسة مادتين على األكثر من خعته %76يجوز للعالب إذا قل معدلةه التراكمي عن ) .ب

تكون عالمة العالب في المادة المراد إعادتها أقل من الدراسية عوال مدة دراسته، على أن 
(80%). 

 

المواد  باستثناء( %70الحد األدنى لعالمة النجاح في كل مادة من مواد براما الماجستير )(:22المادة )
 ستوى البكالوريوس فيشترع أن يجتازها العالب بنجاح، وذلك حسب مستوى المادة.ماالستدراكية من 

 

إذا أعاد العالب دراسة مادة ما بسبب رسوبه أو لغايات رفخ معدله التراكمي تحسب له العالمة  أ.(:23المادة )
 األعلى في المعدل الف لي والتراكمي وتبقى األخرى في سجله األكاديمي.

إذا كانت المادة المعادة اختيارية فيجوز للعالب دراسة مادة اختيارية أخرى نيرها، وتحسب  .ب
 على في المعدل التراكمي وتبقى في سجله األكاديمي.العالمة األ

 

 يكون توزيخ عالمات المادة الواحدة على النحو اآلتي: (:24المادة )
عالمة ألعمال الف ل، وتشمل هذه األعمال اختبارًا تحريريًا واحدًا ن ف ف لي على األقل  .1

د تتضمن اختبارًا ثانيًا %(، وأعمااًل أخرى ق30وير د له ن ف عالمة أعمال الف ل وهي )
 (%60) ( من العالمة، وبذلك يكون مجموع أعمال الف ةةل%30وتقاريرًا وبحوثًا ير د لها )

 من العالمة النهائية.
 (.%40عالمة لالمتحان النهائي ويخ ص له ) .2
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(، مةةةةةواد النةةةةةدوات، والمشةةةةةاريخ، والمختبةةةةةرات، والت ةةةةةاميم، 2و 1يسةةةةةتثنى ممةةةةةا ورد فةةةةةي البنةةةةةدين ) .3
لرسومات، واالختبارات العملية، والتدريب العملةي والتةدريب السةريري التةي لهةا سةاعات معتمةدة، وا

 إذ تكون لها معايير تحددها األقسام المعنية بعد الح ول على موافقة مجلس العمداء.
 

 يخ ص للمعدل الف لي والتراكمي التقديرات اآلتية:(:25المادة )
 

 التقدير العالمة

 زممتا 100 - 85
 جيد جداً  85ما دون  - 76

 راسب 76ما دون 
 

 المواظباااااة
 

( من مجموع الساعات %20إذا تجاوز نياب العالب دون عذر يقبله عميد كلية التخ ص )  أ.     (:26المادة )
المقررة ألي مادة، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي للمادة ويعتبر راسبًا في تلك المادة، وعليه 

راسة تلك المادة إن كانت إجبارية. وفي جميخ األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في إعادة د
 حساب معدل عالمات العالب الف لي والتراكمي ألنراض اإلنذار والف ل.

( من مجموع الساعات %20إذا تجاوز نياب العالب بعذر يقبله عميد كلية التخ ص ) ب.
 من المادة أو المواد.المقررة لمادة أو أكثر فإنه يعتبر منسحبًا 

يتم احتساب الغياب اعتبارًا من المحاضرة األولى لبدء التدريس ويحتسب الغياب للعلبة الجدد   .
 الذين تم قبولهم بعد بدء التدريس اعتبارًا من تاريخ قبولهم.

 

خانة العالمة في ذلك االمتحان )غ( في  اً المتحان النهائي يسجل نائبكل من يتغيب عن اأ. (:27المادة )
 النهائية من نموذ  ر د العالمات.

في  كل عالب يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه دون عذر يقبله عميد الكلية يعتبر راسباً   ب.
 في ذلك االمتحان.  فر( االمتحان وتر د له عالمة )

ت عذره كل من يتغيب عن اختبار معلن عنه بعذر مرضي أو قهري، عليه إن يقدم ما يثب  .
هذا العذر، يبل  مدرس  لرئيس القسم خالل ثالثة أيام من تاريخ زوال العذر، وفي حال قبول

سبوع من تاريخ تبليغه أجراء اختبار تعويضي للعالب خالل المادة بذلك، وعلى مدرس المادة إ
 بقبول عذر العالب.

عليه إن يقدم ما يثبت  كل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه بعذر مرضي أو قهري، د.
عذره لعميد كلية التخ ص خالل ثالثة أيام من تاريخ زوال العذر، وفي حال قبول العذر فإن 

تكميلي للعالب في  العميد يبل  قراره لرئيس القسم الذي يبل  بدوره مدرس المادة إلجراء امتحان
يحتسب منها الف ل  مدة أق اها نهاية األسبوع الثاني من الف ل الدراسي الذي يلي، وال

 أن يعلم مدير القبول والتسجيل رسميًا بذلك. ال يفي، على
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تسجل مالحظة )نائب( على نموذ  ر د العالمات للمادة التي تغيب فيها العالب عن  هة.
امتحانها النهائي بعذر يقبله العميد. وفي حالة عدم زوال العذر خالل المدة المحددة في الفقرة 

من تلك المادة بقرار من العميد وفي جميخ الحاالت  يعتبر العالب منسحباً  ( من هذه المادةد)
 العالب. بنتيجة يبل  مدير القبول والتسجيل خعياً 

 االنسحاب
 

دة أق اها نهاية ةةيسمح للعالب باالنسحاب المتأخر من دراسة مادة أو أكثر خالل م .1 أ. (:28المادة )
وتثبت  دء الف ل ال يفي،ةةل، واألسبوع السابخ من ببوع الرابخ عشر من بدء الف ةاألس

في سجله مالحظة )منسحب(. وفي كل األحوال يجب أن ال يقل عدد الساعات 
 المعتمدة المسجلة عن الحد األدنى للعبء التدريسي المسموح به وفق هذه التعليمات.

ضمن هذا النموذ  يتم االنسحاب في هذه الحالة وفقًا للنموذ  المعد لهذه الغاية، ويت .2
 تنسيب مدرس المادة وتو ية المرشد األكاديمي وموافقة عميد الكلية.

( مةةةةن %20يعتبةةةر العالةةةةب الةةةذي يتجةةةةاوز مجمةةةوع نيابةةةةه بعةةةةةذر يقبلةةةةةةه عميةةةد كليةةةةة التخ ةةةص ) ب.
السةةاعات المقةةررة لمةةواد الف ةةل منسةةحبًا مةةن ذلةةك الف ةةل وال تحسةةب هةةذه المةةدة مةةن الحةةد األعلةةى 

 ولمرة واحدة فقع.لمدة التأجيل 
يجوز لعميد كلية التخ ص الموافقة على انسحاب العالب من جميخ المواد التي سجلها في   .

الف ل، شريعة أن يتم تقديم علب االنسحاب قبل موعد االمتحانات النهائية بأسبوعين على 
 األقل وتثبت في سجله مالحظة )منسحب(، وتعتبر دراسته لذلك الف ل مؤجلة.

يجوز للمجلس أن يوافق على انسحاب العالب بشكل نهائي من البرناما الذي قبل فيه  .1      .د
شريعة أن يتم تقديم علب االنسحاب النهائي قبل موعد االمتحانات النهائية بأسبوعين 

 .على األقل
ال يجوز للعالب المنسحب من برناما الماجستير أن يعود للدراسة في البرناما نفسه  .2

 .(%76إذا كان معدله التراكمي وقت االنسحاب أقل من )مرة أخرى 
 

 التأجيال واالنقطاع
 

يشترع في العالب الذي يتقدم بعلب تأجيل أن يكون قد أمضى ف اًل دراسيًا واحدًا على األقل في  (:29المادة )
 البرناما الذي التحق به.

 

ية وذلك قبل مضي أربعة أسابيخ على بدء الف ل يقدم علب التأجيل على النموذ  المعد لهذه الغا (:30المادة )
المراد تأجيله، وت در الموافقة عن العميد إن كان التأجيل لف ل واحد وعن المجلس إن كان لف لين 

 دراسيين.
 

إذا انتهى الف ل الدراسي ولم يكن العالب مسجاًل أو مؤجةاًل لذلك الف ل، يعتبر العالب  أ. (:31المادة )
اسة ويعتبر تسجيله في الجامعة ملغى إال إذا تقدم بعذر قهري يقبله مجلس منقععًا عن الدر 

حسب ضمن الحد األعلى المسموح يالعمداء، ويعتبر االنقعاع في هذه الحالة تأجياًل للدراسة و 
 به للتأجيل.
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 أعةاله ألكثةر مةن ف ةلين ال يجوز أن ينقعةخ العالةب عةن الدراسةة بعةذر مقبةول حسةب مةا ورد .ب
 دراسيين.

 

 اإلنذار والفصاال من الدراسة
 

 ينذر العالب في الحاالت اآلتية:(:32المادة )
 إذا لم يح ل في نهاية أي ف ل على الحد األدنى للمعدل التراكمي. أ.

وفي هذه  البكالوريوسيستثنى من )أ( أعاله العلبة المقبولون وكان تقديرهم مقبول في درجة  ب.
 (.11المادة رقم )الحالة تعبق أحكام البند )د( من 

إذا رأى مجلس كلية التخ ص )بناًء على تقرير من المشرف وتو ية من لجنتي القسم   .
 والكلية( أن العالب قد أهمل في العمل على رسالته.

 

على أن ال  (%76) العالب مف واًل ف اًل مؤقتًا من الدراسة بسبب تدني معدله التراكمي عن يعتبر(:33المادة )
في نهاية الف ل اآلتي ل نذار، وفي هذه الحالة تعبق على العالب  (%70) معدل عنيقل هذا ال

 تعليمات الدراسة االستدراكية.
 

 يعتبر العالب مف واًل ف اًل نهائيًا في الحاالت اآلتية: أ. (:34المادة )
( في نهاية الف ل %76إذا لم يح ل على الحد األدنى في المعدل التراكمي ) .1

 راكي الممنوح للعالب وفقًا لهذه التعليمات.االستد
 إذا رسب في مناقشة الرسالة )مسار الرسالة(. .2
 .إذا رسب للمرة الثانية في االمتحان الشامل لدرجة الماجستير )مسار الشامل( .3
وفقةةةًا لهةةةذه  إذا لةةةم يحقةةةق متعلبةةةات التخةةةر  ضةةةمن الحةةةد األعلةةةى للمةةةدة المسةةةموح بهةةةا .4

 التعليمات.
مةةةةةدير القبةةةةةول والتسةةةةةجيل قةةةةةرارات اإلنةةةةةذار األكاديميةةةةةة والف ةةةةةل المؤقةةةةةت إلةةةةةى الدراسةةةةةة ي ةةةةةدر  ب.

االستدراكية، أما قرارات الف ل النهائي من الجامعة في درها مجلس العمداء بناء على تنسةيب 
 مدير القبول والتسجيل.

هائي من يعد إعالن قرارات اإلنذار والف ل المؤقت إلى الدراسة االستدراكية والف ل الن  .
الجامعة وأي أمور أكاديمية أخرى تخص العلبة على لوحة اإلعالنات في كلية العالب المعني 

 تبليغًا بالمعنى القانوني.
 

 الدراسة االستدراكية
 

يجوز أن يقبل في الدراسة االستدراكية العالب المف ول ف اًل مؤقتًا من الدراسة المنتظمة. وفي هذه  (:35المادة )
فإذا أخفق  فأكثر،( %76) العالب ف اًل دراسيًا استدراكيًا واحدًا لرفخ معدله التراكمي إلى الحالة يمنح

 في رفخ معدله يتم ف له نهائيًا من البرناما الملتحق به.
 

، في ف ل الدراسة االستدراكية يحول حكمًا إلى فأكثر( %76) إذا تمكن العالب من رفخ معدله إلى (:36المادة )
 ظمة.الدراسة المنت
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يجوز لمجلس العمداء منح العالب ف اًل دراسيًا إضافيًا ونهائيًا بعد استنفاذه الحد األعلى من المدة  (:37المادة )
الزمنية الالزمة للح ول على درجة الماجستير لغايات استكمال متعلبات التخر ، فإذا أخفق العالب 

 بذلك فإنه يف ل من التخ ص ف اًل نهائيًا.
 

تعبق على المسجلين في الدراسة االستدراكية شروع المواظبة واالمتحانات والعالمات الواردة في  :(38المادة )
 تعليمات منح درجة الماجستير.

 

يستفيد عالب الدراسة االستدراكية من جميخ الخدمات والتسهيالت الجامعية المتوافرة ويمنح هوية  (:39المادة )
 جامعية.

 

 دراسة االستدراكية ضمن الحد األعلى لسنوات الدراسة في الجامعة.تحتسب فترة ال (:40المادة )
 

 اإلشراف على الرسائل
 

تعلن األقسام األكاديمية في الكليات بداية كل ف ل دراسي الموضوعات البحثية المقترحة من       أ.    (:41المادة )
الستفادة منها في تحديد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم ليتمكن علبة الدراسات العليا من ا

 مواضيخ رسائلهم، على أنه يحق للعالب التقدم بفكرة بحث من خار  الموضوعات المعلنة.

يجوز للعالب تقديم مشروع خعة رسالته وتسجيلها في الف ل الثاني اللتحاقه بالبرناما شريعة  ب.
التراكمي عن ( ساعة معتمدة على األقل وأن ال يقل معدله 12أن يكون قد أنهى دراسة )

 وال يجوز أن يتجاوز تسجيله للرسالة نهاية الف ل الرابخ من التحاقه بالبرناما. ،(76%)

يقدم العالب مشروع خعة رسالته بحيث يتضمن قضية البحث وأهدافه وأهميته ومنهجياته   .
 ومرجعياته.

عبق عليهم بالقسم ال تقل عن ثالثة أعضاء هيئة تدريس ممن تن المخت ينتسمى لجنة من  د.
 شروع اإلشراف والتدريس في برناما الماجستير لمناقشة مشروع العالب.

من خالل ندوة يعقدها القسم وبحضور أعضاء لجنة الرسالة يناقش العالب مشروع خعة  هة.
 مناقشة المشروع وأعضاء هيئة التدريس المهتمين وعلبة الدراسات العليا في القسم.

قرار ي در المجلس بناء على تو  و. ية من لجنتي القسم والكلية قرارًا يتضمن تعيين المشرف وا 
عنوان الرسالة ومشروع خعتها وذلك وفقًا للنموذ  المحدد من عمادة الدراسات العليا والبحث 

 العلمي.

قرار الخعة من جهة وتحديد موعد المناقشة من  .ز تكون المدة الفا لة ما بين تعيين مشرف وا 
 ا واحدًا على األقل.جهة أخرى ف اًل دراسي

 

يتولى التدريس في براما الماجستير أعضاء هيئة تدريس ممن تنعبق عليهم شروع اإلشراف،  أ.(:42المادة )
 شريعة أن يكون عضو هيئة التدريس قد استمر في اإلنتا  العلمي.

على  يجوز لعضو هيئة التدريس برتبة أستاذ مساعد التدريس في براما الماجستير واإلشراف ب.
 :علبتها شريعة أن

أو قبل له للنشر( بحثين على األقل في مجالت علمية محكمة ومعتمدة ) يكون قد َنَشر  .1
 في رخر ثالث سنوات.
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 يكون باحثًا منفردًا أو رئيسًا في أحدهما على األقل بعد ح وله على درجة الدكتوراه. .2

 الدكتوراه.ال يكون بحثه مستاًل من رسالته في الماجستير أو أعروحته في  .3
( ثالث ساعات معتمدة لألستاذ 3الحد األعلى لعبء اإلشراف على الرسائل الجامعية ) يكون  .

يزيد عدد الرسائل الجامعية ( ساعات معتمدة لألستاذ واألستاذ المشارك على أن ال 6المساعد و)
لمشارك فيشترع ( أربخ رسائل في الف ل الواحد لألستاذ المساعد، أما األستاذ واألستاذ ا4على )

 ( ثمان رسائل في الف ل الواحد.8أن ال يزيد عدد الرسائل على )
مخ مراعاة الفقرة ) ( من هذه المادة يجوز بتو ية من لجنتي القسم والكلية وبموافقة المجلس  د.

تعيين مشرف مشارك من داخل الجامعة أو من خارجها، شريعة أن يكون معينًا أو مؤهاًل 
 تاذ مساعد على األقل وتنعبق عليه شروع اإلشراف.للتعيين برتبة أس

يجوز في حاالت خا ة تعيين مشرف من خار  القسم أو الكلية أو الجامعة، على أن تتوافر  هة.
 وبقرار من المجلس. فيه شروع اإلشراف وذلك بتو ية من لجنتي القسم والكلية،

 

من لجنة الكلية وبموافقة المشرف تعيين مشرف مشارك يقرر المجلس بتو ية من لجنة القسم وتنسيب  (:43المادة )
 على رسالة العالب، ممن تنعبق عليهم شروع اإلشراف الواردة في هذه التعليمات. 

 

 يجوز تغيير المشرف لظروف قاهرة، وذلك بالعريقة نفسها التي تم تعيينه بها. (:44المادة )
 

الكلية أن يشرف  لى تنسيب من لجنة القسم وتو ية من لجنةيجوز بقرار من المجلس بناء ع  أ. (:45المادة )
عضو هيئة التدريس الحا ل على إجازة على رسالة العالب، أو أن يستمر في اإلشراف أو أن 

 يشارك فيه شريعة أن يقضي هذه اإلجازة داخل األردن.
لموافقة يجوز في حاالت خا ة للمجلس بتنسيب من لجنة القسم وتو ية من لجنة الكلية ا ب.

 للمشرف الذي يقضي إجازته خار  األردن، االستمرار باإلشراف على العالب كمشرف مشارك.
 

عليهةةا سةةةاعة معتمةةدة فةةةي الف ةةل الدراسةةةي  يشةةةرفيحسةةب للمشةةرف عةةةن كةةل رسةةةالة ماجسةةتير   أ. (:46المادة )
ثةةة ف ةةول ثالالواحةةد، وذلةةك اعتبةةارًا مةةن بةةدء الف ةةل الةةذي عةةين فيةةه مشةةرفًا وبمةةا ال يزيةةد علةةى 

  دراسية.
تحتسب لعضو هيئة التدريس عن كل ساعة إشراف والمن وص عليها في الفقرة )أ( من هذه  ب.

 المادة ما يعادل ساعة معتمدة واحدة.
 

يجوز تعديل موضوع الرسالة وخعتها إذا اقتضت ظروف البحث ذلك، ويتم التعديل بالعريقة نفسها (:47المادة )
 عليهما، وأما تعديل عنوان الرسالة فيتم بتو ية من المشرف وقرار من المجلس.التي تمت بها الموافقة 

 

 لجنااة المناقشااة
 

لى محكم خارجي يحدد من قبل رئيس الجامعة بتنسيب من المجلس إترسل رسالة العالب بعد تسليمها  (:48المادة )
 لغاية.إلبداء الرأي بالمستوى العلمي للرسالة وفقًا للنموذ  المعد لهذه ا

 

في ضوء تقرير المحكم الخارجي وبعد أخذ رأي المشرف لمالحظات المحكم )إن وجدت( يشكل (:49المادة )
 المجلس لجنة المناقشة بتو ية من لجنتي القسم والكلية.
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 تتكون لجنة المناقشة من:(:50المادة )
 .رئيساً  المشرف/ .1
 .المشرف المشارك )إن وجد( .2
 س على األقل من الجامعة ممن تنعبق عليهم شروع اإلشراف.عضوي هيئة تدري .3
عضو من خار  الجامعة يكون تخ  ه ذا عالقة بموضوع رسالة العالب وتنعبق عليه  .4

 شروع اإلشراف.
 

تعين لجنة المناقشة ويحدد موعدها بقرار من المجلس بناء على تو ية من لجنة الكلية، وتنسيب من (:51المادة )
 وفق الترتيبات اآلتية: لجنة القسم

يقوم المشرف بإعداد تقرير بجاهزية الرسالة علميًا ولغويًا للمناقشة وفق نموذ  معد لهذه  .1
 الغاية.

يقدم المشرف قائمة بأسماء ثالثة أعضاء هيئة تدريس من داخل الجامعة وأسماء عضوين من  .2
ير وفق النموذ  المعد خارجها ممن تنعبق عليهم شروع اإلشراف والتدريس في براما الماجست

 لهذه الغاية، ويتم تحديد أعضاء اللجنة من قبل المجلس.

يسلم العالب نسخًا من الرسالة بشكلها النهائي ألعضاء اللجنة بعد  دور قرار تشكيلها  .3
قبل ثالثة أسابيخ على األقل من موعد المناقشة، ويرفق العالب إقرارًا خعيًا ينص و مباشرة 

 ير األخالقية واألمانة العلمية كافة في إعداد رسالته. على التزامه بالمعاي

تقوم لجنة الدراسات العليا في كلية التخ ص بإرسال ما يلي إلى الممتحن الخارجي وفي مدة  .4
 ال تقل عن ثالثة أسابيخ قبل المناقشة:

 نسخة من الرسالة.   أواًل:
 خعة الرسالة المعتمدة.  ثانيًا:
من قبل عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي المتعلق بالتقييم األولي  النموذ  المعد   ثالثًا:

 .للرسالة
الخارجي تقريره قبل أسبوع على األقل من موعد المناقشة إلى كلية التخ ص  الممتحنيرسل  .5

 وتقوم كلية التخ ص بدورها بتزويد عمادة الدراسات العليا بنسخة من التقرير.
 

 مناقشة الرسالة
 

 تتم مناقشة الرسالة على النحو اآلتي:(:52المادة )

( خمس عشرة دقيقة يتبعها 15يعرض العالب ملخ ًا لرسالته في مدة زمنية ال تتجاوز ) أ.
 مناقشة من قبل أعضاء لجنة المناقشة.

 يقت ر حضور المناقشة على علبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في القسم.  ب.
إدارة المناقشةةةةة وال يشةةةةارك فيهةةةةا، كمةةةةا ال يشةةةةارك المشةةةةرف المشةةةةارك فةةةةي يتةةةةولى رئةةةةيس اللجنةةةةة   .

وبعةةةد انتهةةةاء المناقشةةةة تتةةةداول اللجنةةةة وتقةةةرر بأنلبيةةةة أعضةةةائها وباسةةةتثناء المشةةةرف  المناقشةةةة.
 والمشرف المشارك )إن وجد( إحدى النتائا اآلتية:

 ريخ المناقشة.)ناجح(، وفي هذه الحالة على العالب تسليم رسالته خالل أسبوع من تا  .1
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)ناجح مخ تعديالت عفيفة(، وفي هذه الحالة على العالب إجراء التعديالت المعلوبة     .2
وتسليم رسالته خالل ثالثة أسابيخ من تاريخ المناقشة، مخ إرفاق تقرير من المشرف 

 يفيد قيام العالب بإجراء التعديالت المعلوبة.
رسةالته فةي مةدة ال  لةى العالةب تعةديل)تعديل جوهري في الرسةالة(، وفةي هةذه الحالةة ع  .3

تقةةل عةةن شةةهرين وال تزيةةةد علةةى أربعةةة أشةةهر مةةن تةةاريخ المناقشةةة، وتعةةاد المناقشةةة مةةن 
جديةد بحضةور أعضةاء اللجنةةة كافةة وفةق األسةس المعتمةةدة للمناقشةة السةابقة فةي موعةةد 
يحدد حسب األ ول، ويسجل العالب  فر ساعة في الف ل اآلتي إذا لم تنفةد المةدة 

ال فيعتبةر الق انونية له للدراسة، ويعتبر العالب ناجحًا إذا وافقت اللجنة علةى الرسةالة، وا 
 .راسباً 

 )راسب(.  .4
يمكن تمديد فترة تسليم الرسالة ب ورتها النهائية والمحددة في الفقرة ) ( من هذه المادة في  د.

 حاالت اضعرارية يقبل بها المجلس.
ن المجلس بناء على تنسيب من لجنة القسم وتو ية من لجنة يتم اعتماد قرار لجنة المناقشة م هة.

 الكلية، حسب النموذ  المعد لهذه الغاية.
خمس أقراص مدمجة من رسالته المعتمدة (5)( خمس نسخ ورقية و5يتعهد العالب بتسليم ) و.

 وذلك قبل السماح له بتسلم شهادته.
 .باللغتين العربية واإلنجليزيةيثبت عنوان رسالة الماجستير في كشف عالمات العالب  .ز
 

 االمتحان الشامل
 

يكون االمتحان الشامل ذا عبيعة شاملة تكاملية يهدف إلى قياس قدرة العالب على الربع بين المفاهيم  (:53المادة )
المختلفة األساسية والمتقدمة التي اكتسبها من مختلف المعارف، وتوظيفها في حل المشكالت العلمية 

 في ميدان تخ  ه. والتعبيقية
 

 تتولى لجنة القسم: (:54المادة )
تنظيم شؤون االمتحان وتحديد المجاالت التي يشملها على أن تشمل مجاالت التخ ص وأن  أ.

ال يقل عددها عن ثالثة وال يزيد عن خمسة، واقتراح المراجخ والقراءات الالزمة لذلك، وتعلن 
 موعد االمتحان بف ل دراسي واحد على األقل.المجاالت والمراجخ والقراءات للعلبة قبل 

التو ية إلى لجنة الكلية بتشكيل لجنة االمتحان الشامل بحيث تتكون من ثالثة إلى خمسة  ب.
أعضاء بمن فيهم رئيسها، ويتم اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس المخت ين بموضوع 

ار بتشكيل اللجنة من االمتحان للقيام بوضخ األسئلة وت حيح اإلجابات، وي در القر 
 المجلس. 

 تنسيب نتائا االمتحان الشامل للجنة الكلية لدراستها والتو ية بشأنها إلى المجلس إلقرارها.  .
 

( أربخ ساعات، ويعقد االمتحان ثالث مرات 4امل من ورقة واحدة، وتكون مدته )االمتحان الش يتكون (:55المادة )
التقويم الجامعي، وعلى العالب أن يتقدم بعلب لدخول هذا في العام في المواعيد المحددة حسب 

 االمتحان حسب النموذ  المعد لهذا الغرض.
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يتقدم العالب لالمتحان الشامل بعد إنهائه جميخ متعلبات الخعة الدراسية بنجاح شريعة أن    أ. (:56المادة )
 (.%76ال يقل معدله التراكمي عن )

ان الشامل للمرة األولى يمكنه التقدم لهذا االمتحان مرة ثانية إذا رسب العالب في االمتح ب.
 ضمن المدة الق وى للح ول على درجة الماجستير.

ذا رسب العالب في المرة %76تكون عالمة النجاح في االمتحان الشامل )  . ( على األقل، وا 
 الثانية فإنه يف ل من برناما الماجستير.

في كل  ن الشامل في كشف عالماته بعبارة ناجح أو راسبتسجل نتيجة العالب في االمتحا د.
 مرة يتقدم فيها لالمتحان.

 
 

 منح الدرجات
 

 تمنح درجة الماجستير بقرار من مجلس العمداء، بناء على تو ية من المجلس. أ.    (:57المادة )
 تمنح الشهادات والدرجات في المواعيد المقررة. .ب

 

 أحكام عامة
 

عليمات منح درجة البكالوريوس على الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات فيما تعبق ت (:58المادة )
 يتعلق باالمتحانات والعالمات والمعدالت.

 

تحال حاالت السرقات العلمية أو الشك فيها إلى لجان تحقيق متخ  ة للبت فيها سواء قبل المناقشة (:59المادة )
 رة عن الجامعة بهذا الشأن.وتنفذ القرارات ال اد بعدهاأو 

 

يتخذ مجلس العمداء قرارًا بسحب الدرجة العلمية إذا تبين في أي وقت من األوقات أن هذه الدرجة قد تم (:60المادة )
الح ول عليها بعرق نير قانونية أو أن الرسالة المقدمة لنيل الدرجة العلمية ال تتفق في مضمونها 

 أن يتم إبالغ الجهات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها بقرار المجلس.ومعايير األمانة العلمية، على 
 

على عالب الماجستير أن يفوض إلى الجامعة )خعيًا( حق ت وير الرسالة كليًا أو جزئيًا وبأشكال  (:61المادة )
ثية لكتروني والتبادل مخ المؤسسات التعليمية والبحمي والنشر اإلمختلفة وذلك لغايات البحث العل

 والجامعات.
 

 يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات. (:62المادة )
 

القبول والتسجيل مسؤوالن عن تنفيذ هذه  دائرةادة الدراسات العليا والبحث العلمي ومدير يد عمعم (:63المادة )
 .التعليمات
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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 المخ  ة لها أدناه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2المادة )

 القرينة على نير ذلك:
  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية

 الكلية : .تقنية المعلومات كلية
 القسم  : .قسم هندسة البرمجيات

 االمتحان : .امتحان مستوى مهارات الحاسوب في الجامعة
 

 تثناء:يعقد االمتحان لجميخ العلبة المستجدين الذين يقبلون في الجامعة باس (:3ادة )الم
 العلبة الملتحقون بالجامعة عن عريق التجسير. .أ

  لهم.العلبة المنتقلون من جامعات أخرى وتمت معادلة مادة مهارات الحاسوب  .ب
العلبةةة المنتقلةةةون مةةن جامعةةةات أخةةرى وقةةةد اجتةةةازوا امتحةةان مسةةةتوى مهةةارات الحاسةةةوب فةةةي  . 

 جامعاتهم بنجاح.
 

حان مرة واحدة فقع على أن يكون ذلك في ف ل التحاقه بالدراسة و يسمح للعالب المستجد التقدم لالمت (:4ادة )الم
 . ال يحق له إعادة االمتحان إذا ح ل على نتيجة )راسب(

 

يعقد االمتحان مرتين في كل ف ل دراسي وتتولى كلية تقنية المعلومات إجراءات عقد االمتحان      (:5المادة )
 بالتنسيق مخ دائرة القبول والتسجيل.

 

يستوفى من كل عالب مستجد يتقدم المتحان مبلٌ  مالي محددًا كرسم المتحان، ويتم تحديد هذا المبل   (:6) المادة
 وفقًا للقرارات المالية النافذة.

 

 مهارات الحاسوب استدراكي".االمتحان من تسجيل ودراسة مادة "يعفى العلبة الناجحون في  (:7المادة )
 

ن قبل نهاية الف ل الدراسي األول اللتحاقه بالجامعة يعامل معاملة العالب الراسب من لم يتقدم لالمتحا (:8)المادة 
 باالمتحان.

 

 
 

 
 05/05/2015( تاريخ 2015-05/03/2014قرار مجلس األمناء رقم )*
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قبل مهارات الحاسوب استدراكي" ودراستها زوا االمتحان بنجاح تسجيل مادة "(:     على العلبة الذين لم يجتا9المادة )
 نهاية الف ل الثاني اللتحاقهم بالدراسة في الجامعة.     

التراكمي للعالب،  ال تحتسب عالمة العالب في " مهارات الحاسوب استدراكي" في المعدل الف لي أو (:10المادة )
 راسب" أو "ناجح" للعالب في المادة.وتر د نتيجة "

 

راسب" في االمتحان تسجيل مادة مهارات الحاسةوب )إنسةانية( يجة "جوز للعالب الذي ح ل على نتال ي (:    11المادة )
مهارات الحاسوب )تقنية( أو مهارات  أو أو مهارات الحاسوب)  حية(، أو مهارات الحاسوب )عمارة(

 .الحاسوب استدراكي" بنجاح الحاسوب )هندسة( قبل اجتياز مادة " مهارات
          

 حان وفقًا لتعليمات االمتحانات المحوسبة المعتمدة في الجامعة. يتم إجراء االمت  (:    12المادة )
 

 عميد الكلية ومدير القبول والتسجيل مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.(:    13المادة )
 

 في الحاالت التي لم يرد عليها نص في التعليمات. يبت رئيس الجامعة(:    14المادة )
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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 المخ  ة لها أدناه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2المادة )

 القرينة على نير ذلك:
  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية

 اآلداب والعلوم.كلية 
 مركز اللغات.

: 
: 

  الكلية
 المركز

 االمتحان : امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية.
 

 :باستثناءجامعة الالذين يقبلون في  المستجدينيعقد االمتحان لجميخ العلبة  (:3ة )الماد
 .المعتمد توفلال( فما فوق في امتحان 450ى عالمة )من ح ل عل   .أ

 .المعتمد IELTS( فما فوق في امتحان 5من ح ل على )   .ب
 ويراعى في ذلك الشرعيين اآلتيين:         

 .االمتحانين أن ال يكون قد مضى أكثر من سنتين على تقديم العالب ألحد -
أي  فةي العالمةة الةواردة  وح ةوله علةىأن يبرز العالب وثيقةة تثبةت تقدمةه لالمتحةان  -

 أعاله. )ب(أو )أ( من البندين
 العلبة الذين يلتحقون بالجامعة عن عريق التجسير.  . 

 د.      العلبة المنتقلون من جامعات أ خرى وتمت معادلة مادة اللغة اإلنجليزية لهم.
ليزيةةةة فةةةي ه.     العلبةةة المنتقلةةةون مةةةن جامعةةةات أ خةةةرى وقةةةد اجتةةةازوا امتحةةةان مسةةةتوى اللغةةةة اإلنج

 جامعاتهم بنجاح.

فقع على أن يكون ذلك في ف ل التحاقه بالدراسة وال التقدم لالمتحان مرة واحدة  المستجديسمح للعالب  (:4) المادة
 .ح ل على نتيجة )راسب(إعادة االمتحان إذا يحق له 

 

متحان بالتنسيق مخ  دائرة االمتحان مرتين في كل ف ل دراسي ويتولى المركز إجراءات عقد االيعقد  (:5) المادة
 القبول والتسجيل.

 
 
 
 
 
 
 

 24/08/2014( تاريخ 2014-12/05/2013*قرار مجلس األمناء رقم )
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المستجد الذي يتقدم لالمتحان مبلٌ  مالي  محددًا كرسم لالمتحان، ويتم تحديد هذا عالب اليستوفى من  (:6) المادة
 المبل  وفقًا للقرارات المالية النافذة. 

 

 على النحو التالي: االمتحانالعلبة حسب نتائجهم في  ي نف (:7) المادة
 "مةةادتي "اللغةةة اإلنجليزيةةة  االسةةتدراكية" و% فمةةا فةةوق يعفةةى مةةن 80عالمةةة يح ةةل علةةى مةةن  .أ

 هاتين المادتين."ناجح" في  نتيجةله  وتر د" (1مهارات االت ال باللغة اإلنجليزية )
 من مادة "اللغة اإلنجليزية  االستدراكية" فقع. يعفى% 79 -% 50عالمة  يح ل علىمن  .ب

 

من لم يتقدم لالمتحان قبل نهاية الف ل األول اللتحاقه بالجامعة يعامل معاملة العالب الراسب  (:8)المادة 
 باالمتحان.

 

للعالب،   ال تحتسب عالمة العالب في "اللغة اإلنجليزية االستدراكية" في المعدل الف لي أو التراكمي  (:9المادة )
 وتر د نتيجة "راسب" أو "ناجح" للعالب في هذه المادة.

 

للعالب الذي ح ل على نتيجة "راسب" في االمتحان تسجيل مادة مهارات االت ال باللغة  زال يجو  (:10ة )الماد
 ( قبل مادة "اللغة اإلنجليزية االستدراكية" بنجاح.1اإلنجليزية )

 

 .وفقًا لتعليمات االمتحانات المحوسبة المعتمدة في الجامعةيتم إجراء االمتحان  (:11) المادة
 

 .عميد الكلية ومدير المركز ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات (:12) المادة
 

 .يبت رئيس الجامعة في الحاالت لتي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات (:13) المادة
 
 
 



125 
 

أنظمة وتعليمات(و دليل التشريعات )قوانين        

 
 

لسةةنة " *فةةي جامعةةة عمةةان األهليةةة العربيةةةتسةةمى هةةذه التعليمةةات "تعليمةةات امتحةةان المسةةتوى فةةي اللغةةة  (:1) المادة
 ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015

 

مةا لةةم  ،  ةةة لهةا أدنةةاهحيثمةةا وردت فةي هةةذه التعليمةات المعةاني المخ اآلتيةةيكةون للكلمةات والعبةةارات  (:2)المادة 
 تدل القرينة على نير ذلك:

  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية
 اآلداب والعلوم.كلية 

 قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
: 
: 

  الكلية
 القسم

 االمتحان : امتحان مستوى اللغة العربية في الجامعة.
 

 دين الذين يقبلون في الجامعة باستثناء:يعقد االمتحان لجميخ العلبة المستج   (:    3) المادة
 العلبة الملتحقون بالجامعة عن عريق التجسير.  .أ

 العلبة المنتقلون من جامعات أ خرى وتمت معادلة مادة اللغة العربية لهم.   .ب
 .    العلبةةة المنتقلةةون مةةن جامعةةات أ خةةرى وقةةد اجتةةازوا امتحةةان مسةةتوى اللغةةة العربيةةة فةةي جامعةةاتهم 

 .بنجاح

للعالب المستجد التقدم لالمتحان مرة واحدة فقع على أن يكون ذلك فةي ف ةل التحاقةه بالدراسةة  يسمح (:4) المادة
 وال يحق له إعادة االمتحان إذا ح ل على نتيجة )راسب(.

 

يعقةةد االمتحةةان مةةرتين فةةي كةةل ف ةةل دراسةةي ويتةةولى قسةةم العلةةوم اإلنسةةانية واالجتماعيةةة إجةةراءات عقةةد  (:5) المادة
 ن بالتنسيق مخ دائرة القبول والتسجيل.االمتحا

 

يسةةتوفى مةةن كةةل عالةةب مسةةتجد يتقةةدم لالمتحةةان مبلةة س مةةاليس محةةددس كرسةةم لالمتحةةان، ويةةتم تحديةةد هةةذا  (:6)المادة 
 المبل  وفقًا للقرارات المالية النافذة. 

 

 عربية االستدراكية".يعفى العلبة الناجحون في االمتحان من تسجيل ودراسة مادة "اللغة ال (:7) المادة
 

من لم يتقدم لالمتحان قبل نهاية الف ل األول اللتحاقه بالجامعة يعامل معاملة العالب                  (:    8) ادةمال
 الراسب باالمتحان.

 
 27/01/2015( تاريخ 2015-11/01/2014قرار مجلس األمناء رقم )*
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قبةةل  تحةةان بنجةةاح تسةةجيل مةةادة "اللغةةة العربيةةة االسةةتدراكية" ودراسةةتهاعلةى العلبةةة الةةذين لةةم يجتةةازوا االم (:9) المادة
 نهاية الف ل الثاني اللتحاقهم بالدراسة في الجامعة.

 

ال تحتسةةب عالمةةة العالةةب فةةي "اللغةةة العربيةةة االسةةتدراكية" فةةي المعةةدل الف ةةلي أو التراكمةةي للعالةةب،  (:10المادة )
 هذه المادة.وتر د نتيجة )راسب( أو )ناجح( للعالب في 

 

ال يجةةةوز للعالةةةب الةةةذي ح ةةةل علةةةى نتيجةةةة )راسةةةب( فةةةي االمتحةةةان تسةةةجيل مةةةادة  "مهةةةارات االت ةةةال   (:11المادة )
 .(" قبل اجتياز مادة "اللغة العربية االستدراكية" بنجاح1باللغة العربية )

 

 مدة في الجامعة.يتم إجراء االمتحان وفقًا لتعليمات االمتحانات المحوسبة المعت(:     12المادة )
 

 .عميد الكلية ورئيس القسم المعني ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات (:    13المادة )
 

 .الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات يبت رئيس الجامعة في (:14المادة )
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بمتعلةةب التخةةر  لعلبةةة درجةةة  ةخدمةةة المجتمةةخ الخا ةةالعمةةل التعةةوعي و تسةةمى هةةذه التعليمةةات "تعليمةةات (:1المادة )

قةةةةرار مجلةةةةس األمنةةةةاء رقةةةةم والمعدلةةةةة بموجةةةةب ، 2013لسةةةةنة  "*البكةةةةالوريوس فةةةةي جامعةةةةة عمةةةةان األهليةةةةة
          بدايةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةام الجةةةةةةةةةامعيبهةةةةةةةةةا اعتبةةةةةةةةةارًا مةةةةةةةةةن  ويعمةةةةةةةةةل، 13/9/2017 ( تةةةةةةةةةاريخ2018 - 13/1/2017)

2017 - 2018. 

 

حيثما وردت في هةذه التعليمةات المعةاني المخ  ةة لهةا أدنةاه مةا لةم تةدل  اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2)المادة
 القرينة على نير ذلك:

 .جامعة عمان األهلية : الجامعااة
 .عمان األهليةس جامعة رئي : رئيس الجامعة 

  .جامعة عمان األهليةتعليمات منح درجة البكالوريوس في  : التعليمات
 أي كلية في الجامعة. : الكلية
 عميد الكلية في الجامعة. : العميد

 عمادة شؤون العلبة. : العمادة
 العالب المسجل في الجامعة لنيل درجة البكالوريوس. : الطالب
 .)على مستوى الجامعة( ة العليا للنشاعات وخدمة المجتمخاللجن : اللجنة 

عضةةةةو هيئةةةةة التةةةةدريس الةةةةذي يكلةةةةف مةةةةن قبةةةةل العميةةةةد بمتابعةةةةة أداء العلبةةةةة  : المشرف
 المسجلين في أنشعة العمل التعوعي وخدمة المجتمخ.

 

تخر  )لمةرة  مجتمخ كمتعلبالعوعي وخدمة التمل فعلية من الع( ساعات 10على العالب إنجاز ) .أ (:3)المادة
مةةةةن تعليمةةةةات مةةةةنح درجةةةةة  (6)وفقةةةةًا للبنةةةةد السةةةةادس مةةةةن المةةةةادة رقةةةةم واحةةةةدة خةةةةالل فتةةةةرة دراسةةةةته( 

البكالوريوس في جامعة عمان األهلية، ويمكةن أن تكةون مجةزأة أو مجتمعةة خةالل الف ةل الدراسةي 
 الواحد.

علةى أن ينهةي  بالجامعةةمةن بةدء العةام الجةامعي الثةاني اللتحاقةه الخدمةة اعتبةارًا  هةذهيقدم العالةب  .ب 
 .المتعلب قبل نهاية مستوى السنة الثالثة من دراسته

ن يقةدم أبعةذر مرضةي أو قهةري، عليةه  نشاع العمةل التعةوعي وخدمةة المجتمةخيتغيب عن  منكل  .  
فةإن العميةد  ،زوال العةذر، وفةي حةال قبةول العةذر تةاريخما يثبت عةذره للعميةد خةالل ثالثةة أيةام مةن 

يسةةجل العالةةب فةةي نشةةاع رخةةر خةةالل الف ةةل الدراسةةي نفسةةه أو الةةذي  النشةةاع لمشةةرفيبلةة  قةةراره 
 الف ل الذي يليه، وبخالف ذلك يعتبر مخالفًا للتعليمات وما يترتب عليها.

 

 
 13/09/2017( تاريخ 2018-13/01/2017قرار مجلس األمناء رقم )*
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 :ييهدف متعلب العمل التعوعي وخدمة المجتمخ إلى ما يل (:4)المادة

 تحقيق قيم الجامعة الجوهرية الخا ة باالنتماء والمواعنة، والمسؤولية االجتماعية. .1
 لدى العلبة.التعوعي تنمية روح العمل  .2
  .تنمية روح المشاركة والعمل الجماعي لدى العلبة .3
وتحفيةةةةزهم علةةةةى تقةةةديم الخةةةةدمات التعوعيةةةةة  ،توعيةةةة العلبةةةةة بأوضةةةاع المجتمةةةةخ ومكوناتةةةةه المختلفةةةة .4

 المناسبة.
 توفير الفرص للعلبة إلقامة عالقات إيجابية مخ أفراد المجتمخ ومكوناته. .5
 تدريب العلبة على القيادة وتحمل المسؤولية واإلنجاز. .6
 تعزيز قدرات العلبة و قلها في مجاالت العمل التعوعي وخدمة المجتمخ. .7
 تعزيز القيم والممارسات اإليجابية والت دي للمظاهر والممارسات السلبية. .8

 

 تكون م ادر النشاعات والخدمات المقرة من قبل اللجنة على النحو اآلتي:(:5)لمادةا
 النشاعات والخدمات التي تحددها الكليات. .1
 النشاعات والخدمات التي تحددها عمادة شؤون العلبة. .2
 النشاعات والخدمات المقترحة من العلبة واألندية العالبية. .3
 سسات المجتمخ المحلي، ويتم التنسيق بشأنها مخ اللجنة.النشاعات والخدمات التي تخدم مؤ  .4

 

 

يةةةةتم اإلعةةةةالن عةةةةن األنشةةةةعة التةةةةي تسةةةةتهدف العمةةةةل التعةةةةوعي وخدمةةةةة المجتمةةةةخ بتو ةةةةية اللجنةةةةة العليةةةةا  (:6المادة )
 للنشاعات وخدمة المجتمخ واعتماد مجلس العمداء.

 

ويحتسةب للمشةرف عةبء تدريسةي بمةا يتناسةب مةخ يقوم العميد بتكليف أعضةاء هيئةة التةدريس المشةرفين،  (:7)المادة
 عدد العلبة الذين يشرف عليهم. 

 

يتولى اإلشراف على متابعة أداء العلبةة، ومةدى التةزامهم بتنفيةذ متعلةب العمةل التعةوعي وخدمةة المجتمةخ  (:8)المادة
 كٌل من:

 المشرف: على العلبة المسجلين ضمن أنشعة الكلية.  .أ
 لين ضمن أنشعة العمادة. العمادة: على العلبة المسج  .ب

 

مةةن مجةةالس الكليةةات، وترفةةخ عتمةةد نتةةائا العلبةةة المسةةجلين فةةي بةةراما العمةةل التعةةوعي وخدمةةة المجتمةةخ ت   (:9)المادة
السةةةتكمال  دائةةةرة القبةةةول والتسةةةجيل فةةةي نهايةةةة كةةةل ف ةةةل دراسةةةيلةةةرئيس الجامعةةةة العتمادهةةةا ورفعهةةةا إلةةةى 

 اإلجراءات.
 

  .ة المتميزين في أنشعة العمل التعوعي وخدمة المجتمخ في نهاية كل عام جامعيالعلبتكريم يتم   (:10)المادة
 

 .عن تنفيذ هذه التعليمات لونو مسؤ والمشرف واللجنة  لرئيس وعمداء الكليات وعميد شؤون العلبةا(:11)المادة
 

 نص في هذه التعليمات. فيهايبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد  (:12)المادة
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تسمى هذه التعليمات "تعليمات التدريب الميداني لعلبةة ماجسةتير علةم الةنفس اإلكلينيكةي فةي جامعةة عمةان    (:   1) المادة
 .إقرارهاويعمل بها من تاريخ ، 2015لسنة " *األهلية

 

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت فةي هةذه التعليمةات المعةاني المخ  ةة لهةا أدنةاه، مةا لةم تةدل  :(2) المادة
 القرينة على نير ذلك:

  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية
 كلية اآلداب والعلوم.

 عميد كلية اآلداب والعلوم.
: 
: 

  الكلية
 العميد

 اللجنة : كلية.لجنة التدريب الميداني في ال
عضةةو الهيئةةةة التدريسةةية فةةةي الكليةةةة الةةذي توكةةةل إليةةه مهةةةام اإلشةةةراف 

 على سير تدريب العلبة.
 الشخص الذي يوكل إليه مهمة تدريب العلبة في مكان التدريب.

 التدريب في مؤسسات ال حة النفسية.

: 
 
: 
: 

 المشرف األكاديمي
 

 المشرف الفني
  التدريب

 تدرب فيها العالب.المؤسسات ال حية التي ي
 

 جهة  التدريب :

تعبق هةذه التعليمةات علةى جميةخ العلبةة المسةجلين فةي مةواد التةدريب الميةداني وحسةب السةاعات المعتمةدة  :(3) المادة
 في الخعة الدراسية بما ينسجم مخ تعليمات الجامعة ومعايير االعتماد الخاص للتخ ص.

 

 في بداية كل عام جامعي وتكون مهامها على النحو اآلتي:  تشكل اللجنة بقرار من العميد :(4)المادة 
إعداد قوائم المهارات واالختبارات النفسية والشخ ية المختلفة المتوقخ من العلبة التدرب عليها  .أ

 في جهات التدريب حسب األهداف الموضوعة لها، على أن تقر في مجلس القسم المعني.
 ة بعلبات للتدريب لديها.اعتماد أماكن التدريب التي يتقدم العلب .ب
 توزيخ العلبة على المشرفين األكاديميين.  . 
 اإلشراف على سير عملية تدريب العلبة. .د
 دراسة التقارير المقدمة من المشرفين والم ادقة عليها. .ه
 رفخ نتيجة التقييم إلى رؤساء األقسام المعنيين. .و

 
 

 لماجستير وفق الخعة الدراسية المعتمدة.ي َعدس التدريب من متعلبات الح ول على درجة ا :(5) المادة
 

 27/01/2015( تاريخ 2015-04/01/2014*قرار مجلس األمناء رقم )
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يعتبةر اإلشةراف علةى التةدريب جةزًء مةن العةبء التدريسةي لعضةو الهيئةة التدريسةية المشةرف علةى التةدريب،       :(6) المادة
 .معةويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجا

 

 

 يسمح للعالب بالتدريب في مؤسسات ال حة النفسية المعتمدة من قبل الجامعة. :(7)المادة 
 

تحتسةةب سةةاعات التةةدريب الميةةداني للعلبةةة خةةالل الف ةةل الدراسةةي الةةذي يسةةجل فيةةه العالةةب مةةادة التةةدريب       :(8)ادة مااال
 :تيعلى النحو اآل

 ( ساعة.300( بواقخ )1تدريب ميداني )   .أ
 ( ساعة.300( بواقخ )2ب ميداني )تدري   .ب

 

 : تولى المشرف الفني المهام اآلتيةي :(9) المادة
مسؤولية تدريب العلبة حسب األهداف المحددة للتدريب، وتوزيخ العلبة على الحةاالت فةي جهةات   .أ

 التدريب.
 .متابعة العلبة أثناء التدريب  .ب
 ا من اللجنة.إعداد تقييم العلبة على نماذ  التقييم الخا ة واعتماده  . 
 المشاركة في إعداد وتنفيذ االمتحانات الخا ة بالتدريب.  .د
 متابعة حضور العلبة لورش العمل الخا ة بالتدريب.  .ه

 

  :يتولى المشرف األكاديمي المهام اآلتية    :(10)المادة 
 التأكد من وجود ترابع بين محتوى المواد النظرية والتدريب. .أ

رفين الفنيةةين علةةى كيفيةةة تقةةديم الرعايةةة النفسةةية  للمسةةتفيدين فةةي تةةدريب العلبةةة بالتعةةاون مةةخ المشةة .ب
 جهات التدريب.

توجيةةةه ومتابعةةةة العلبةةةة أثنةةةاء تةةةدريبهم والتأكةةةد مةةةن التةةةزامهم باألنظمةةةة والتعليمةةةات الخا ةةةة بجهةةةة   . 
 التدريب.

 حضور االجتماعات الدورية الخا ة بالتدريب. .د
 خ ية الموكلة لكل عالب.تفقد قائمة المهارات واالختبارات النفسية والش .ه
المشةةاركة فةةي التقيةةيم المسةةتمر ألسةةاليب تقيةةيم العلبةةة واألوراق الخا ةةة بالتةةدريب الميةةداني بهةةدف  .و

 رفخ سوية التدريب واالرتقاء بمستوى األداء.
جراء التغيرات الالزمة إذا دعت الحاجة ور د نيابات العلبة. .ز  متابعة توزيخ العلبة وا 

 

ات الحضةةور والغيةةاب المعمةةول بهةةا فةةي الجامعةةة علةةى تةةدريب العلبةةة، علةةى أن يلتةةزم العالةةب تعبةةق تعليمةة :(11)المادة 
 بساعات الدوام الرسمي لجهة التدريب.

 

 ال يحق للعالب أن يغير جهة التدريب إال من خالل التنسيق مخ المشرف األكاديمي وبموافقة اللجنة. :(12)المادة 
 

 لألسس اآلتية:يتم تقييم العالب وفقًا  :(13)المادة 
 %20 التقييم المستمر من قبل المشرف الفني               أ.

 %30 التقييم المستمر من قبل المشرف األكاديمي         ب.
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 %20 االمتحان النهائي الكتابي                            .

 %30  االمتحان النهائي العملي                           د.

 

 العميد ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن تعبيق هذه التعليمات.    :(14)المادة 
 

 في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات. يبت مجلس العمداء    :(15) المادة
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لسةةنة  "*فةةي جامعةةة عمةةان األهليةةة التةةدريب الميةةداني لعلبةةة علةةم الةةنفسليمةةات تسةةمى هةةذه التعليمةةات "تع (:1) المادة
 ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015

  

مةا لةم تةدل  ،حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخ  ة لهةا أدنةاه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2) المادة
 :القرينة على نير ذلك

  لجامعةا :  .جامعة عمان األهلية
 الكلية : اآلداب والعلوم.كلية 
 العميد : اآلداب والعلوم.كلية 
 اللجنة :  في الكلية. الميداني تدريباللجنة 

عضو الهيئة التدريسية في الكلية الذي توكل إليه مهام اإلشراف 
 على سير تدريب العلبة.

 المشرف األكاديمي :

 المشرف الفني : ي مكان التدريب.الشخص الذي يوكل إليه مهمة تدريب العلبة ف
 التدريب : التدريب في مؤسسات ال حة النفسية.

 جهة التدريب  : المؤسسات ال حية التي يتدرب فيها العالب.
 

 المعتمةدة تعبق هذه التعليمات على جميخ العلبة المسةجلين فةي مةواد التةدريب الميةداني وحسةب السةاعات (:3) المادة
 .ا ينسجم مخ تعليمات الجامعة ومعايير االعتماد الخاص للتخ صفي الخعة الدراسية بم

 

 يكون التدريب برنامجًا متكاماًل من حيث األهداف والمحتوى ورلية التنفيذ والتقويم. (:4) المادة
 

يسجل العالب للتدريب الميداني بعد استكمال دراسته بنجةاح مةواد التخ ةص والمهنيةة والفنيةة فةي الخعةة  (:5) المادة
 .لدراسيةا

 

 .يتم التدريب في المجاالت التعبيقية، اإلكلينيكي، واالجتماعي، وال ناعي التنظيمي (:6) المادة
 

  :تشكل اللجنة بقرار من العميد في بداية كل عام جامعي وتكون مهامها على النحو اآلتي (:7) المادة
توقخ من العلبة التدرب عليها في إعداد قوائم المهارات واالختبارات النفسية والشخ ية المختلفة الم .أ

 .جهات التدريب حسب األهداف الموضوعة لها، على أن تقر في مجلس القسم المعني

 اعتماد أماكن التدريب التي يتقدم العلبة بعلبات للتدريب لديها. .ب
 .توزيخ العلبة على المشرفين األكاديميين . 

 
 

 
 

 27/01/2015( تاريخ 2015-05/01/2014*قرار مجلس األمناء رقم )
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 اإلشراف على سير عملية تدريب العلبة. .د
 دراسة التقارير المقدمة من المشرفين والم ادقة عليها. .ه
 .رفخ نتيجة التقييم إلى رؤساء األقسام المعنيين .و

 

 .يعد التدريب من متعلبات الح ول على درجة البكالوريوس وفق الخعة الدراسية المعتمدة  (:8) المادة
 

يعتبةر اإلشةراف علةى التةدريب جةزًء مةن العةبء التدريسةي لعضةو الهيئةة التدريسةية المشةرف علةى التةدريب،  (:    9) المادة
 ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

 

 يسمح للعالب بالتدريب في مؤسسات ال حة النفسية المعتمدة من قبل الجامعة. (:10) المادة
 

( 18( ساعات معتمدة وتعةادل )9التدريب الميداني للعلبة خالل الف ل الدراسي بواقخ )تحتسب ساعات  (:11) المادة
 .( أسبوع16ساعة فعلية أسبوعيًا ولمدة )

 

 يتولى المشرف الفني المهام اآلتية:(:    12) المادة
مسؤولية تدريب العلبة حسب األهداف المحددة للتدريب، وتوزيخ العلبة على الحاالت في جهات  .أ

 يب.التدر 
 متابعة العلبة أثناء التدريب. .ب
 إعداد تقييم العلبة على نماذ  التقييم الخا ة واعتمادها من اللجنة. . 
 المشاركة في إعداد وتنفيذ االمتحانات الخا ة بالتدريب. .د
 متابعة حضور العلبة لورش العمل الخا ة بالتدريب. .ه
 

  : المشرف األكاديمي المهام اآلتية يتولى(:    13) المادة
 لتأكد من وجود ترابع بين محتوى المواد النظرية والتدريب.ا .أ

تةةدريب العلبةةةة وبالتعةةاون مةةةخ المشةةةرفين الفنيةةين علةةةى كيفيةةة تقةةةديم الرعايةةةة النفسةةية للمسةةةتفيدين فةةةي  .ب
 جهات التدريب.

توجيةةةه ومتابعةةةة العلبةةةة أثنةةةاء تةةةدريبهم والتأكةةةد مةةةن التةةةزامهم باألنظمةةةة والتعليمةةةات الخا ةةةة بجهةةةة   . 
 .التدريب

 ضور االجتماعات الدورية الخا ة بالتدريب.ح .د
 تفقد قائمة المهارات واالختبارات النفسية والشخ ية الموكلة لكل عالب.  .ه
المشاركة في التقييم المستمر ألساليب تقييم العلبة واألوراق الخا ةة بالتةدريب الميةداني بهةدف رفةخ  .و

 سوية التدريب واالرتقاء بمستوى األداء.
جراء التغيرات الالزمة إذا دعت الحاجة ور د نيابات العلبةمتابعة توزيخ العلب .ز  .ة وا 

 

بحيةث يبةين فيةه مةا أنجةزه خةالل الف ةل  (Logbook)على العالب المتدرب إعداد ملةف الخبةرة الميةداني  (:   14) المادة
 .وحسب األهداف الموضوعة للتدريب

 

 .خالل التنسيق مخ المشرف األكاديمي وبموافقة اللجنة ال يحق للعالب أن يغير جهة التدريب إال من (:    15) المادة
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 يتم تقييم العالب وفقًا لألسس اآلتية:   (:  16) المادة
 %20                ييم المستمر من قبل المشرف الفنيالتق أ.

 %30              يالمستمر من قبل المشرف األكاديمالتقييم  ب.

 %20                              االمتحان النهائي الكتابي  .

 %30                             االمتحان النهائي العملي  د.

 

 عميد الكلية ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن تعبيق هذه التعليمات. (:17) المادة
 

 يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.    (: 18) المادة
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جامعةة عمةان فةي قسةم العلةوم الماليةة والم ةرفية التةدريب الميةداني لعلبةة تسمى هذه التعليمات "تعليمةات  (:1) المادة
 ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015لسنة " *األهلية

  

مةا لةم تةدل  ،حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخ  ة لهةا أدنةاه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2) دةالما
 القرينة على نير ذلك:

  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية
 الكلية : .العلوم اإلدارية والماليةكلية 
 العميد : العلوم اإلدارية والمالية.كلية عميد 

 القسم : لمالية والم رفية.قسم العلوم ا
 رئيس القسم : رئيس قسم العلوم المالية والم رفية.

اإلشةةراف توكةةل إليةةه مهةةام  الةةذيفةةي القسةةم  عضةةو هيئةةة التةةدريس
 .على سير عملية التدريب الميداني

 المشرف :

التةةةةي يتةةةةدرب فيهةةةةا  الماليةةةةة والم ةةةةرفية، والمؤسسةةةةات، الشةةةةركات
 ن قبل اللجنة.داخل األردن والمعتمدة م العالب

 جهة التدريب :

 

سةةةاعات(  3متعلبةةةًا إجباريةةةًا للح ةةةول علةةةى الدرجةةةةة الجامعيةةةة األولةةةى وبواقةةةخ )يعتبةةةر التةةةدريب الميةةةداني  (:3) المادة
 معتمدة.

 

 ( ساعة معتمدة.90بنجاح ما ال يقل عن )مادة التدريب الميداني بعد أن يكون قد اجتاز العالب  يسجل (:4) المادة
 

التدريب الميداني داخل األردن خالل الف ل الدراسي ال ةيفي لمةةةةدة شةهرين، وال يجةوز الجمةخ  مدةتكون  (:5) المادة
 بين الدراسة والتدريب وحسب ساعات العمل في جهة التدريب.

 

اإلشراف على التدريب جزًء مةن العةبء التدريسةي لعضةو الهيئةة التدريسةية المشةرف علةى التةدريب،  يعتبر (:6) المادة
 ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

 

تشكل لجنة في القسم تسمى لجنة التدريب الميداني برئاسة رئيس القسةم وعضةوية المشةرف وأحةد أعضةاء  (:7) المادة
  على النحو اآلتي:هيئة التدريس في القسم، وتكون مهامها 

داية كل عام دراسي )بما فيها الجهات التي لديها قائمة بجهات التدريب الميداني المعتمدة بإعداد  .أ
 اتفاقيات مسبقة مخ الجامعة(.

 توزيخ العالب على جهات التدريب الميداني. .ب
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136 
 

أنظمة وتعليمات(و دليل التشريعات )قوانين        

 إعداد برناما لتعريف العلبة بالدوام الميداني. . 

 التنفيذ. متابعة .د

 تقارير العلبة. تنسيق مواعيد مناقشات .ه

القيام بزيارات لجهات التدريب الميداني لمتابعة العلبة، وذلك بما ال يقل عن زيارتين لكل جهة  .و
 تدريب. 

 .ر د نيابات العلبة ومتابعة أمور الحرمان في حال تجاوز أحدهم نسبة الغياب المسموح بها .ز

 

ك بعةد انتهةاء فتةره التةدريب وقبةل بةدء العةام الجةامعي تقريةرًا مف ةاًل عةن تدريبةه للمشةرف وذلة العالبيقدم  (:8) المادة
الذي يليه.

 

 :قبل اللجنة وفقًا لألسس اآلتية منتقييم العلبة   يتم    (:9) المادة

 (.التقرير السري المعتمد الذي تعده جهة التدريب )نموذ  تقييم التدريب الميداني .أ

 التقرير الذي يعده العالب. .ب

 اللجنة. نتيجة مناقشة العالب من قبل . 

الخاص بالعالب. (Logbook)سجل التدريب  .د
 

تر ةةد عالمةةة )نةةاجح( أو )راسةةب( فةةي مةةادة التةةدريب الميةةداني، وفةةي حةةال ح ةةل العالةةب علةةى عالمةةة  (:10) المادة
 )راسب(، عليه إعادة تسجيل التدريب الميداني من جديد.

 

 .بها شريعة موافقة رئيس القسم يجوز للعالب تحديد جهة التدريب التي يرنب التدريب (: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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فةةي  العملةةيفةةي أمةةاكن التةةدريب التمةةريض لعلبةةة كليةةة  العملةةيتسةةمى هةةذه التعليمةةات "تعليمةةات التةةدريب  (:1ادة )الم
 ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015لسنة " *جامعة عمان األهلية

  

مةا لةم تةدل  ،حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخ  ة لهةا أدنةاه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2المادة )
 القرينة على نير ذلك:

  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية
 الكلية : التمريض.كلية 
 العميد : التمريض.كلية عميد 

 مساعد العميد : مساعد عميد كلية التمريض.
كليةةة الةةذي توكةةل إليةةه مهةةام تةةدريس العضةةو هيئةةة التةةدريس فةةي 

 .بشقيها النظري والعملي التدريب السريري مادة
 المشرف األكاديمي :

الةذي يوكةل إليةه مهمةة  عضو هيئة التدريس أو مسةاعد التةدريس
 جهة التدريب.تدريب العلبة في 

 المشرف السريري  :

مركةةةز التةةةدريب أو الشةةةركة أو المؤسسةةةة أو الةةةدائرة التةةةي يتةةةدرب 
 فيها العالب داخل األردن أو خارجه والمعتمدة من قبل اللجنة.

 جهة التدريب  :

 

 .التدريب المعتمدةبجهات بإعداد قائمة تقوم الكلية  (:3دة )الما
 

تعتمد الكلية قوائم المهارات واإلجراءات التمريضية المختلفة المتوقةخ مةن العلبةة التةدرب عليهةا فةي أمةاكن  (:4المادة )
 التدريب لكل مادة حسب األهداف الموضوعة لها.

 

متوافقةة العلبةة عةدد السةريري إلةى  المشةرف التةدريب أن تكةون نسةبة يراعى عند توزيخ العلبة علةى أمةاكن (:5المادة )
 عالب. 8-7لكل مشرف  يخ ص أنالعتماد، والتي تنص على امعايير مخ 

 

 تكون مدة التدريب ف الً دراسيًا كاماًل وبمعدل يومين أسبوعيًا للمادة الواحدة. أ. (:6المادة )
( سةاعات 4)ومعتمةدة السةاعات  ذات الةثالثللمةواد  عمةل ات( سةاع6)بواقةخ  اليةوم التةدريبييكةون  ب.

 وذلك حسب عبيعة المادة. تينمعتمدال ذات الساعتينللمواد  عمل
علةةى أال يقةةل عةةدد  المعتمةةدة فةةي جهةةة التةةدريبأي مةةن الورديةةات الةةثالث  تةةدريب العلبةةة فةةييجةةوز       .

 .(ب)الساعات عن العدد المبين في البند 
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تعبةةق تعليمةةات الحضةةور والغيةةاب المعمةةول بهةةا فةةي الجامعةةة علةةى تةةدريب العلبةةة، علةةى أن يلتةةزم العلبةةة  (:7المادة )
 بساعات الدوام الرسمي لجهة التدريب.

المشةرف علةى التةدريب،  اإلشراف على التدريب جزًء مةن العةبء التدريسةي لعضةو الهيئةة التدريسةيةيعتبر  (:8المادة )
 ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

 

( مةا السةريريين)بالتعةاون مةخ المشةرفين األكةاديميين والمةدربين  لشؤون التةدريب يتولى مساعد العميد   أ.  (:    9المادة )
 يلي:
 لتدريب.إعداد برناما التدريب ومتابعة تنفيذه وتوزيخ العلبة على أماكن ا 
 .تنسيق مواعيد االمتحانات واإلشراف على تشكيل لجان االمتحانات العملية 
 إعداد ملف المادة  (Course File) والذي يحتوي على كافة الوثائق المتعلقة بالتدريب

 .وحسب ما هو معتمد في الجامعة واألسس المعتمدة لتقييم أداء العلبة
 ة:يتولى المشرف السريري المهام اآلتي   ب.

  تدريب العلبة حسب األهداف الخا ة لكل مادة، وتوزيخ العلبة على الحاالت في جهة
 . التدريب

 إعداد نماذ  تقييم العلبة واعتمادها من مجلس القسم. 
 لمشاركة في لجان االمتحانات العملية للعلبة من حيث اإلعداد والتقييما. 

 

 :يتولى المشرف األكاديمي المهام اآلتية (:10المادة )
 التأكد من توافق التدريب مخ محتوى المادة النظرية. .أ

 السريريين.تدريب العلبة بالتعاون مخ المدربين المشاركة في  .ب
 .بأخالقيات عملية التدريب للعلبةااللتزام   . 
 .التنسيق مخ مساعد العميد لشؤون التدريب في كل ما يتعلق بالعملية التدريبية .د
 ًا لما يقرره القسم.المساهمة في تقييم أداء العالب وفق .ه
 مشاركة المشرف السريري في تقييم التقارير التي يقدمها العلبة والمتعلقة بتدريبهم. .و
نسبة الغياب المسموح أي منهم  ر د نيابات العلبة ومتابعة أمور الحرمان في حال تجاوز .ز

 بها.
 

 يب السريري.أثناء التدر  الكليةبالزي المعتمد من  المتدربين العلبةيلتزم  (:11المادة )
 

 التدريب على النحو اآلتي: عالمةيتم توزيخ أ.        (:12المادة )
 %20 السريري للعالب خالل الف ل تقييم المشرف -

 %10 العملية التمريضيةتقرير العالب الخاص ب -

 %20 ف ليالن ف  االختبار العملي -

 %20 االمتحان الكتابي النهائي -

 %20 ئياالمتحان العملي النها -

 10% (Activities) الندوات -
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 :عالمة التدريب السريري المكثف على النحو اآلتي توزيختم .   ب
 %25 أعمال الف ل -

 %25 امتحان عملي نهائي -

 %25 امتحان كتابي نهائي -

 %25 امتحان شفوي نهائي )لجان( -

 

 .وما هو معمول به في جهات التدريب اوتعليماته بأنظمة الجامعة االلتزامعلبة على ال (:13) المادة
 

 العميد ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن تعبيق هذه التعليمات. (:14) المادة
 

 يبت مجلس العمداء في الحاالت التي تم يرد عليها نص في هذه التعليمات.    (:15) المادة
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" *فةي جامعةة عمةان األهليةة العمارة والت ميملعلبة كلية  الميدانيتسمى هذه التعليمات "تعليمات التدريب  (:1المادة )
 ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015لسنة 

  

مةا لةم تةدل  ،خ  ةة لهةا أدنةاهحيثما وردت فةي هةذه التعليمةات المعةاني الم اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2المادة )
 القرينة على نير ذلك:

  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية
 العمارة والت ميم.كلية 
 كلية العمارة والت ميم.عميد 

: 
: 

  الكلية
 العميد

 مساعد العميد : مساعد عميد كلية العمارة والت ميم.
 المجلس : مجلس الكلية.

 اللجنة : لجنة التدريب الميداني في الكلية.
مركز التدريب أو الشركة أو المؤسسة أو الدائرة التي يتدرب فيها 

 العالب داخل األردن أو خارجه والمعتمدة من قبل اللجنة.
 جهة التدريب  :

 

 يعتبر التدريب الميداني متعلبًا إجباريًا للح ول على الدرجة الجامعية األولى. (:3المادة )
 

( ساعة معتمدة على األقل 90سجيل مادة التدريب الميداني بعد أن يكون قد اجتاز بنجاح )يقوم العالب بت (:4المادة )
( سةاعات 110والتلفزيةوني والمسةرحي و) يلعلبة الت ميم الداخلي والت ميم الجرافيكي والت ةميم السةينمائ

 .معتمدة على األقل لعلبة هندسة العمارة
 

مت ةلة داخةل األردن أو سةتة أسةابيخ مت ةلة خةار  األردن خةالل ف ةل  تكةون مةدة التةدريب ثمانيةة أسةابيخ (:5المادة )
 .دراسي واحد يقضيها العالب في موقخ واحد، وال يجوز الجمخ بين الدراسة والتدريب الميداني

 

يعتبةر اإلشةراف علةى التةدريب جةةزًء مةن العةبء التدريسةي لعضةو الهيئةةة التدريسةية المشةرف علةى التةةدريب،  (:6المادة )
 له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.ويحتسب 

 

تشكل اللجنة بقرار من العميد في بداية كل عام جامعي وتتألف مةن مسةاعد العميةد مقةررًا ورؤسةاء األقسةام  (:7المادة )
 أعضاء، وتكون مهامها على النحو اآلتي:

 اعتماد جهة التدريب للعالب قبل البدء بالتدريب. .أ

 
 27/01/2015( تاريخ 2015-03/01/2014ناء رقم )*قرار مجلس األم
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 (.Logbookإعداد سجل خاص بالتدريب ) .ب
 المساهمة في توفير فرص التدريب للعلبة حيث أمكن. . 
 إعداد قاعدة بيانات بأسماء العلبة وجهات التدريب. .د
 ( من هذه التعليمات.8تقييم تدريب العلبة وفقًا لألسس المعتمدة في المادة رقم ) .ه

 

علةةى العالةةب التقةةدم بعلةةب العتمةةاد تدريبةةه خةةالل أربعةةة أسةةابيخ مةةن انتهةةاء فتةةرة التةةدريب وفةةي حةةال عةةدم  (:8) المادة
 التزامه بذلك دون تقديم عذر قهري يقبله العميد يعتبر العالب راسباً في مادة التدريب الميداني.

 

 :تيةاآل لألسس يتم تقييم تدريب العلبة من قبل اللجنة وفقاً      (:9المادة )
 التقرير السري المعتمد الذي تعده جهة التدريب )نموذ  تقييم التدريب الميداني(. .أ

التقرير الذي يعده العالب ويتضمن نبذة عن جهة التدريب، موضوع التدريب، األعمال التي كلف  .ب
 بها العالب خالل التدريب، وخال ة تبين مدى اإلفادة وعالقة التدريب بخعة العالب الدراسية.

 ( الخاص بالعالب.Logbookالتدريب ) سجل . 

 .نتيجة مناقشة العالب من قبل اللجنة .د

 

تر ةةد عالمةةة )نةةاجح( أو )راسةةب( فةةي مةةادة التةةدريب الميةةداني، وفةةي حةةال ح ةةل العالةةب علةةى عالمةةة   (:10المادة )
 .)راسب(، عليه إعادة تسجيل التدريب الميداني من جديد

 

 .الن عن تنفيذ هذه التعليماتالعميد ورئيس القسم مسؤو   (:11المادة )
 

 يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.    (:12المادة )
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" لسةةنة *فةي جامعةة عمةان األهليةة الهندسةةة لعلبةةة كلية الميةداني تسةمى هةذه التعليمةات "تعليمةات التةدريب (:1المادة )
 ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015

  

مةا لةم تةدل  ،حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخ  ة لهةا أدنةاه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2المادة )
 القرينة على نير ذلك:

  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية
 الهندسة.كلية 

 الهندسة.لية عميد ك
: 
: 

  الكلية
 العميد

 مساعد العميد : الهندسة.كلية مساعد عميد 
 المجلس : مجلس الكلية.

 اللجنة : لجنة التدريب الميداني في الكلية.
مركز التدريب أو الشركة أو المؤسسة أو الدائرة التي يتدرب فيهةا 

 العالب داخل األردن أو خارجه والمعتمدة من قبل اللجنة.
 جهة التدريب  :

 

 .يعتبر التدريب الميداني متعلبًا إجباريًا للح ول على الدرجة الجامعية األولى (:3المادة )
 

( سةاعات معتمةدة علةى 110يقوم العالب بتسجيل مادة التدريب الميداني بعد أن يكون قةد اجتةاز بنجةاح ) (:4المادة )
 األقل.

 

مت لة داخةل األردن أو سةتة أسةابيخ مت ةلة خةار  األردن خةالل ف ةل  تكون مدة التدريب ثمانية أسابيخ (:5المادة )
 دراسي واحد يقضيها العالب في موقخ واحد، وال يجوز الجمخ بين الدراسة والتدريب الميداني.

 

يعتبر اإلشراف على التدريب جزًء مةن العةبء التدريسةي لعضةو الهيئةة التدريسةية المشةرف علةى التةدريب،  (:6المادة )
 له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.ويحتسب 

 

تشكل اللجنة بقرار من العميد في بداية كل عام جامعي وتتألف من مساعد العميد مقررًا ورؤساء األقسام  (:7المادة )
 أعضاء، وتكون مهامها على النحو اآلتي:

 .اعتماد جهة التدريب للعالب قبل البدء بالتدريب .أ
 

 
 27/01/2015( تاريخ 2015-01/01/2014مناء رقم )*قرار مجلس األ
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 (.Logbookإعداد سجل خاص بالتدريب ) .ب
 المساهمة في توفير فرص التدريب للعلبة حيث أمكن. . 
 إعداد قاعدة بيانات بأسماء العلبة وجهات التدريب. .د
 .( من هذه التعليمات8تقييم تدريب العلبة وفقًا لألسس المعتمدة في المادة رقم ) .ه

 

علةةى العالةةب التقةةدم بعلةةب العتمةةاد تدريبةةه خةةالل أربعةةة أسةةابيخ مةةن انتهةةاء فتةةرة التةةدريب وفةةي حةةال عةةدم  (:8ة )الماد
 التزامه بذلك دون تقديم عذر قهري يقبله العميد، يعتبر العالب راسباً في مادة التدريب الميداني.

 

 :اآلتية لألسس وفقاً يتم تقييم تدريب العلبة من قبل اللجنة       (:9المادة )
 التقرير السري المعتمد الذي تعده جهة التدريب )نموذ  تقييم التدريب الميداني(. .أ

التقرير الذي يعده العالب ويتضمن نبذة عن جهة التدريب، موضوع التدريب، األعمال التي كلف  .ب
 بها العالب خالل التدريب وخال ة تبين مدى اإلفادة وعالقة التدريب بخعة العالب الدراسية.

 ( الخاص بالعالب.Logbookجل التدريب )س . 
 نتيجة مناقشة العالب من قبل اللجنة. .د

 

تر ةةد عالمةةة )نةةاجح( أو )راسةةب( فةةي مةةادة التةةدريب الميةةداني، وفةةي حةةال ح ةةل العالةةب علةةى عالمةةة  (:10المادة )
 )راسب(، عليه إعادة تسجيل التدريب الميداني من جديد.

 

 عني مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.العميد ورئيس القسم الم  (:11المادة )
 

 يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.     (:12المادة )

 
 

 
 
 



144 
 

أنظمة وتعليمات(و دليل التشريعات )قوانين        

 
 

 

" *فةي جامعةة عمةان األهليةةتقنيةة المعلومةات لعلبةة كليةة  لعملياتسمى هذه التعليمات "تعليمات التدريب  (:1المادة )
 ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015لسنة 

  

مةا لةم تةدل  ،حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخ  ة لهةا أدنةاه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2المادة )
 القرينة على نير ذلك:

  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية
 الكلية : .تقنية المعلوماتكلية 
 العميد : .تقنية المعلوماتكلية عميد 

 العميدمساعد  : .كلية تقنية المعلوماتمساعد عميد 
 المجلس : مجلس الكلية.

 اللجنة : لجنة التدريب العملي في الكلية.
مركةةةز التةةةدريب أو الشةةةركة أو المؤسسةةةة أو الةةةدائرة التةةةي يتةةةدرب 

 ل األردن أو خارجه والمعتمدة من قبل اللجنة.فيها العالب داخ
 جهة التدريب  :

 

 .يعتبر التدريب العملي متعلبًا إجباريًا للح ول على الدرجة الجامعية األولى (:3المادة )
 

( سةةاعة معتمةةدة علةةى 90يقةةوم العالةةب بتسةةجيل مةةادة التةةدريب العملةةي بعةةد أن يكةةون قةةد اجتةةاز بنجةةاح ) (:4المادة )
 األقل.

 

تكون مدة التدريب ثمانية أسابيخ مت لة داخةل األردن أو سةتة أسةابيخ مت ةلة خةار  األردن خةالل ف ةل  (:5ادة )الم
 .دراسي واحد يقضيها العالب في موقخ واحد، وال يجوز الجمخ بين الدراسة والتدريب الميداني

 

ة التدريسةية المشةرف علةى التةدريب، يعتبر اإلشراف على التدريب جزًء مةن العةبء التدريسةي لعضةو الهيئة (:6المادة )
 ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

 

تشكل اللجنة بقرار من العميد في بداية كل عام جامعي وتتألف من مساعد العميد مقررًا ورؤساء األقسام  (:7المادة )
 :أعضاء، وتكون مهامها على النحو اآلتي

 ب قبل البدء بالتدريب.اعتماد جهة التدريب للعال .أ
 (.Logbookإعداد سجل خاص بالتدريب ) .ب
 المساهمة في توفير فرص التدريب للعلبة حيث أمكن. . 

 
 
 
 

 27/01/2015( تاريخ 2015-02/01/2014*قرار مجلس األمناء رقم )
 



145 
 

أنظمة وتعليمات(و دليل التشريعات )قوانين        

 إعداد قاعدة بيانات بأسماء العلبة وجهات التدريب. .د
 ( من هذه التعليمات.8مدة في المادة رقم )المعت لألسستقييم تدريب العلبة وفقا هة.   

 

علةةى العالةةب التقةةدم بعلةةب العتمةةاد تدريبةةه خةةالل أربعةةة أسةةابيخ مةةن انتهةةاء فتةةرة التةةدريب وفةةي حةةال عةةدم  (:8المادة )
 التزامه بذلك دون تقديم عذر قهري يقبله العميد، يعتبر العالب راسبًا في مادة التدريب الميداني.

 

 :اآلتية لألسس تقييم تدريب العلبة من قبل اللجنة وفقاً  يتم     (:9المادة )
 التقرير السري المعتمد الذي تعده جهة التدريب )نموذ  تقييم التدريب الميداني(. .أ

التقرير الذي يعده العالب ويتضمن نبذة عن جهة التدريب، موضوع التدريب، األعمال التي كلف  .ب
 إلفادة وعالقة التدريب بخعة العالب الدراسية.بها العالب خالل التدريب وخال ة تبين مدى ا

 ( الخاص بالعالب.Logbook)سجل التدريب    . 

 نتيجة مناقشة العالب من قبل اللجنة.   .د

 

تر ةةد عالمةةة )نةةاجح( أو )راسةةب( فةةي مةةادة التةةدريب الميةةداني، وفةةي حةةال ح ةةل العالةةب علةةى عالمةةة  (:10المادة )
 ني من جديد.)راسب(، عليه إعادة تسجيل التدريب الميدا

 

 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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فةي جامعةة عمةان قسةم اللغةة اإلنجليزيةة والترجمةة "تعليمات التدريب الميةداني لعلبةة تسمى هذه التعليمات  (:1) المادة
 .إقرارها تاريخ ويعمل بها اعتبارًا من، 2015لسنة  "*األهلية

 
 

مةا لةم تةدل  ،ني المخ  ة لهةا أدنةاهحيثما وردت في هذه التعليمات المعا اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2) المادة
 القرينة على نير ذلك:

  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية
 اآلداب والعلوم.كلية 
 الكلية.عميد 

: 
: 

  الكلية
 العميد

 اللجنة : في القسم. لجنة التدريب الميداني 
فةي الكليةة الةذي توكةل إليةه مهةام اإلشةراف علةى عضو الهيئة التدريسية 

 ب الميداني العلبة.سير التدري
 األكاديمي  رفالمش :

 المشرف الفني  : الشخص الذي يوكل إليه مهمة تدريب العلبة في جهة التدريب.
 جهة  التدريب : المؤسسات اإلعالمية ومراكز الترجمة المعتمدة.

   
 عة الدراسية المعتمدة.من متعلبات الح ول على درجة البكالوريوس وفق الخ التدريب الميدانييعد (:3)المادة

  

تعبق هذه التعليمات على جميخ العلبة المسةجلين فةي مةواد التةدريب الميةداني وحسةب السةاعات المعتمةدة  (:4) المادة
 في الخعة الدراسية وبما ينسجم مخ تعليمات الجامعة ومعايير االعتماد الخاص للتخ ص.

  

 متكاماًل من حيث األهداف والمحتوى ورلية التنفيذ والتقويم. يعتبر التدريب الميداني برنامجاً  (:5)المادة
 

( سةةاعة معتمةدة علةةى األقةةل مةةن 60يسةجل العالةةب للتةةدريب الميةداني بعةةد اسةةتكمال دراسةةته مةا مجموعةةه ) (:6) المادة
 مواد التخ ص اإلجبارية واالختيارية في خعة العالب الدراسية.

 

 : األدبية والعلمية والسياسية واالقت ادية والدينية.مجاالت الترجمة العملية في التدريب الميدانييتم   (:7)المادة
 

 

تشكل اللجنة بتو ية مةن رئةيس القسةم وقةرار مةن العميةد فةي بدايةة كةل عةام جةامعي وتكةون مهامهةا علةى  (:8) المادة
 النحو اآلتي:

ليها في جهات التدريب حسب المتوقخ من العلبة التدرب عو  المهارات المتعلقة بالترجمةإعداد قوائم  .أ
 األهداف الموضوعة لها، على أن تقر في القسم المعني.

 

 05/05/2015( تاريخ 2015-03/03/2014*قرار مجلس األمناء رقم )
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 اعتماد جهات التدريب التي يتقدم العلبة بعلبات للتدريب لديها. .ب

 توزيخ العلبة على المشرفين األكاديميين. . 

 التدريب الميداني العلبة.اإلشراف على سير عملية  .د

 دراسة التقارير المقدمة من المشرفين األكاديميين والم ادقة عليها. .ه

 رفخ نتيجة التقييم إلى رئيس القسم. .و
 

 يعةةد اإلشةةراف علةةى التةةدريب الميةةداني جةةزءًا مةةن العةةبء التدريسةةي لعضةةو الهيئةةة التدريسةةية المشةةرف علةةى (:9) المادة
 بء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.، ويحتسب له عالتدريب الميداني

 
( سةةاعات معتمةةدة نيةةر مجةةزأة 3الدراسةةي بواقةةخ ) الف ةةلسةةاعات التةةدريب الميةةداني للعلبةةة خةةالل  تكةةون (:10)المادة

 ( أسبوع.16( ساعات تدريب فعلية أسبوعيًا ولمدة )6وتعادل )
 
 

 يتولى المشرف األكاديمي المهام اآلتية: (:11)المادة
 لتأكد من وجود ترابع بين محتوى المواد النظرية والتدريب الميداني.ا .أ

 توجيه ومتابعة العلبة أثناء تدريبهم الميداني.  .ب

 حضور االجتماعات الدورية الخا ة بالتدريب الميداني.  . 

 تفقد قائمة المهارات واالختبارات في الترجمة الموكلة لكل عالب. .د

ب تقييم العلبة والنماذ  الخا ة بالتدريب الميداني بهةدف رفةخ المشاركة في التقييم المستمر ألسالي .ه
 سوية التدريب واالرتقاء بمستوى األداء.

 

 :يتولى المشرف الفني المهام اآلتية(:12) المادة
مسؤولية التدريب الميداني للعلبة حسب األهداف المحددة للتدريب، وتوزيخ العلبة على جهات  .أ

 التدريب.

 لبة لمتعلبات خعة التدريب الميداني بالتنسيق مخ المشرف األكاديمي.متابعة تعبيق الع .ب

 متابعة حضور العلبة لورش العمل الخا ة بالتدريب الميداني.  . 
 .المعتمدة تقييم العلبة على نماذ  التقييم الخا ة .د

 المشاركة في إعداد وتنفيذ االمتحانات الخا ة بالتدريب الميداني. .ه

 
خةالل  بحيث يبين فيةه بالتف ةيل )يومةًا بيةوم( مةا أنجةزه  (Log Book) الب ملف الخبرة الميدانييعد كل ع    (:13) المادة

 الف ل الدراسي وبما يتالءم مخ األهداف الموضوعة للتدريب الميداني.
 

 ال يحق للعالب أن يغير جهة التدريب إال من خالل موافقة اللجنة.     (:14) المادة
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 تدريب العلبة وفقًا لألسس اآلتية: يتم تقييم    (:15) المادة

 %10 الحضور وااللتزام بالتعليمات الخا ة بالتدريب وجهة التدريب أ.
 %30 التقييم المستمر من قبل المشرف الفني ب.
 %50 يالتقييم المستمر من قبل المشرف األكاديم  .
 %10 تقارير العالب الدورية المقدمة للمشرف األكاديمي د.

 

 عميد الكلية ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن تعبيق هذه التعليمات.    (:16) المادة
 

 يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص  في هذه التعليمات.    (:17) المادة
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لسةةنة " *فةةي جامعةة عمةةان األهليةةةالتحاليةل العبيةةة لعلبةةة  عملةةياليمةةات "تعليمةات التةةدريب تسةمى هةةذه التعل (:1) المادة
 ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015

  
مةا لةم تةدل  ،حيثما وردت فةي هةذه التعليمةات المعةاني المخ  ةة لهةا أدنةاه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2) المادة

 القرينة على نير ذلك:
  الجامعة :  .ألهليةجامعة عمان ا

 الكلية : العبية.كلية ال يدلة والعلوم 
 العميد : العبية.عميد كلية ال يدلة والعلوم 

 القسم : .التحاليل العبيةقسم 
 اللجنة : .علبة التحاليل العبيةل الميداني تدريباللجنة 

والمختبةةةةرات والمراكةةةةز العبيةةةةة الحكوميةةةةة والخا ةةةةة المستشةةةةفيات 
 .قبل وزارة ال حةالمعتمدة من 

 جهة التدريب  :

 

يعتبر التدريب الميداني متعلبًا إجباريًا من متعلبات التخر  لكافة العلبة المسجلين فةي تخ ةص التحاليةل  (:3) المادة
 العبية )برناما البكالوريوس(.

 

 النحو اآلتي:اللجنة بقرار من مجلس القسم في بداية كل عام جامعي وتكون مهامها على تشكل  (:4) المادة
 .التدريب المعتمدة  جهاتب قاعدة بياناتإعداد  .1
 متابعة تعبيق تعليمات التدريب الميداني. .2
 توزيخ العلبة على جهات التدريب المعتمدة.  .3
 توفير فرص تدريب للعلبة. .4
دارة العلبة والمشرفين ورفعها إلى مجلس القسم. .5  عمل دراسات تقييمية حول جهات التدريب وا 
 .(Logbookص بالتدريب )إعداد سجل خا .6
متابعة تدريب العلبة عن عريق الزيارات الميدانية لجهات تدريبهم داخل األردن أو التوا ل هاتفيًا  .7

 وبريديًا مخ جهات التدريب خار  األردن. 
جازة تدريب العلبة حسب األسس المعتمدة .8  .تقييم وا 

 
 
 

 
 27/01/2015( تاريخ 2015-10/01/2014قرار مجلس األمناء رقم )*
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سةاعات  (6) بواقةخ (2) وتدريب ميداني (1) هما: تدريب ميداني دراسيتينيتكون التدريب من مادتين .أ (:5) المادة
األول الدراسةيين  ينفةي الف ةل جةامعيتعرح مادتا التدريب الميداني خالل العةام المنهما و معتمدة لكل 

 والثاني وال تعرح في الف ل ال يفي.
( سةاعات معتمةدة بنجةاح واجتيةاز 110( بعةد اجتيةاز )1مادة التدريب الميةداني )يقوم العالب بتسجيل  .ب

الكيميةاء الحيويةة ، تشخي ةية )نظةري وعملةي(، علةم األحيةاء الدقيقةة العلم الدم )نظةري وعملةي(مواد: 
علةم العفيليةات )نظةري ، علم المناعةة واألم ةال )نظةري وعملةي(، )نظري وعملي(( 2( )1)السريرية 
 .وعملي(

 أيام أسبوعيًا للمادة الواحدة. ثالثة وبمعدل  لةمتستة عشر أسبوعًا تكون مدة التدريب .أ (:6) لمادةا
 6بعد الظهر )أي ما يعادل  الثانيةولغاية الساعة  يمتد اليوم التدريبي من الساعة الثامنة  باحاً  ب.

(.ساعات يومياً 
 

 :يةاآلتالمجاالت  يالميدانيتضمن التدريب  (:7) المادة
 .علم الدم وبنك الدم .1
 . الكيمياء الحيوية السريرية .2
 واألم ال والترحيل. علم المناعة .3
 .علم األحياء الدقيقة  .4
 علم العفيليات.  .5
 علم األنسجة والتحضيرات المجهرية. .6
 علم الهرمونات.  .7
 قسم االستقبال وسحب الدم. .8

 

التةةدريب،  لعضةو الهيئةةة التدريسةية المشةرف علةى اإلشةراف علةى التةدريب جةةزًء مةن العةبء التدريسةي يعتبةر (:8) المادة
 ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

 

تعبق تعليمات الحضور والغياب المعتمدة في الجامعة على علبة التدريب الميداني.        (:9) المادة
 

 التدريب. م نموذ  استكمال فترة التدريب معتمدًا من  جهةتقديعند االنتهاء من فترة التدريب على العالب       (:10) المادة
 

 :يتم تقييم تدريب العلبة من قبل اللجنة وفقًا لألسس اآلتية (:11) المادة
 .وحسب النموذ  المعتمدالتدريب  جهةقييم المستمر داخل الت  .أ

 ( الخاص بالعالب.Logbookسجل التدريب )    .ب

 .كتابينهائي  اختبار ن ف ف لي وامتحان . 

 

 التدريب الميداني على النحو اآلتي:  عالمةتوزيخ م يت      (:12) المادة
 %30 يم مشرفي التدريب الميداني وسجل التدريب الخاص بالعالبيتق أ.

 %20 اختبار كتابي ن ف ف لي ب.
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 %50  االمتحان النهائي                           .

 

     .بأنظمة وتعليمات الجامعة وما هو معمول به في جهات التدريب على العلبة االلتزام   (:    13) المادة
 

 .عميد الكلية ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن تعبيق هذه التعليمات (:14) المادة
 

 يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.     (:15المادة )
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، 2015لسةةنة " *فةةي جامعةةة عمةةان األهليةةةالتةةدريب الميةةداني ال ةةيدالني تسةةمى هةةذه التعليمةةات "تعليمةةات  (:1المادة )
 ويعمل بها من تاريخ إقرارها.

  
المخ  ةة لهةةا أدنةاه، مةةا لةم تةةدل يكةون للكلمةات والعبةةارات اآلتيةة حيثمةةا وردت فةي هةةذه التعليمةات المعةةاني  (:2المادة )

 القرينة على نير ذلك:
  الجامعة :  جامعة عمان األهلية.

 الكلية : ال يدلة والعلوم العبية.كلية 
 العميد : ال يدلة والعلوم العبية.كلية عميد 

 القسم : قسم العلوم ال يدالنية.
 اللجنة  : التدريب الميداني في قسم العلوم ال يدالنية.لجنة 

 النقابة : نقابة ال يادلة األردنيين.
مثةةةل: م ةةةانخ المكةةةان المعتمةةةد مةةةن قبةةةل النقابةةةة ووزارة ال ةةةحة، 

ومسةةةةةةةةةتودعات األدويةةةةةةةةةة المستشةةةةةةةةةفيات و ال ةةةةةةةةةيدليات و األدويةةةةةةةةةة 
الدوائيةةة والمراكةةز ال ةةحية ومؤسسةةات البحةةوث مختبةةرات الرقابةةة و 

 السريرية وال يدلية االفتراضية في الكلية.

 جهة التدريب :

 الجلسة : لجلسة الحوارية التي تتم للعلبة في الكلية من قبل اللجنة.ا
 اللجنة التقييمية : لجنة االمتحانات المشكلة في النقابة.

 امتحان اللجنة التقييمية : امتحان النقابة التأهيلي.
 

ة المسةجلين فةي تخ ةص ال ةيدلة يعتبر التدريب الميداني متعلبًا إجباريًا من متعلبةات التخةر  لكافةة العلبة (:3المادة )
 )برناما البكالوريوس(.

 

 ومشةةةةرفي مةةةن أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس جةةةامعيفةةةي بدايةةةة كةةةل عةةةام  مجلةةةس القسةةةمتشةةةكل اللجنةةةة بقةةةرار مةةةن       (:4المادة )
 :المختبرات في القسم، وتكون مهامها على النحو اآلتي

جراءات .أ  .همتابعة تعبيق سياسة التدريب الميداني وتعليماته وا 

 توضيح ظروف ومتعلبات التدريب للعلبة قبل مباشرة التدريب.  .ب
 توزيخ العلبة على جهات التدريب المعتمدة وتوفير فرص تدريب للعلبة حيث أمكن.  . 
 .عمل دراسات تقييمية حول جهات التدريب وأداء العلبة والمشرفين ورفعها إلى العميد   .د
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 .(Logbook)إعداد سجل خاص بالتدريب  .ه

 إعداد قاعدة بيانات بأسماء العلبة وجهات التدريب.  .و

 .في جهات تدريبهم داخل وخار  األردنمتابعة تدريب العلبة   .ز

تقيةةيم تةةدريب العلبةةة مةةن خةةالل إجةةراء امتحانةةات نظريةةة وعمليةةة حسةةب مسةةتوى التةةدريب الةةذي و ةةل   .ح
 .إليه العالب

 الجلسات الحوارية إلعداد العلبة المتحان اللجنة التقييمية. عقد  .ع
 تزويد العلبة المتدربين بإشعارات التدريب كل حسب جهة تدريبه.  .ي

 

يعتبةةر اإلشةةراف علةةى التةةدريب جةةزًء مةةن العةةبء التدريسةةي لعضةةو الهيئةةة التدريسةةية المشةةرف علةةى التةةدريب،  (:5المادة )
 النافذة في الجامعة. ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات

 

يسةةمح للعلبةةة البةةدء بالتةةدريب فةةي أي مةةن جهةةات التةةدريب بعةةد الح ةةول علةةى الموافقةةة المسةةبقة مةةن جهةةة  (:6المادة )
 واللجنة.  التدريب

 

 احتساب التدريب:  (:7المادة )
 يحق للعالب البدء بالتدريب ابتداًء من الف ل الدراسي الثاني للسنة الجامعية األولى. .أ

وعلةةى النحةةو  للتعليمةةات المعمةةول بهةةا فةةي النقابةةة وفقةةاً ال ةةيدالني سةةاعات التةةدريب الميةةداني  تكةةون .ب
 اآلتي:
  سةةاعات  قةةل عةةدديعلةةى أن ال  ( سةةاعة تةةدريب ميةةداني1440إنهةةاء )علةةى العلبةةة األردنيةةين

 .( ساعة400داخل األردن عن ) التدريب

 سةاعات عةدد  قةليعلةى أن ال  ( ساعة تدريب ميداني720إنهاء ) على العلبة نير األردنيين
 .( ساعة200التدريب داخل األردن عن )

 

%( من ساعات التدريب المقررة كحد أق ى للعلبة الذين مارسوا مهنةة )مسةاعد  ةيدلي( 50يتم احتساب ) (:8المادة )
 لمدة ال تقل عن عام كامل في جهات التدريب.

 

 :إجراءات التدريب     :(9المادة )

التدريب من اللجنة، ويعيده معتمدًا من جهة التدريب خالل أسبوع واحد من يتسلم العالب نموذ   .أ
 . تاريخ الح ول على النموذ 

يقوم العالب بإرسال نموذ  التدريب المعتمد إلى النقابة لغايات استحداث ملف تدريب للمستجدين  .ب
 .أو تغذية الملف للمتدربين القدامى

نتهاء التدريب و ورة عنه مرفقًا به سجل التدريب، مخ يقدم العالب المتدرب داخل األردن نموذ  ا . 
مراعاة تعابق ساعات التدريب مخ الساعات التي تم تغعيتها بالسجل إلى اللجنة خالل مدة أق اها 
خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء التدريب، على أن تعاد له معتمدة حسب األ ول بعد اجتيازه 

 مقابلة التقييم.
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ب خار  األردن بتسليم نموذ  انتهاء التدريب م دقًا من قبل النقابة أو ما يقوم العالب المتدر  .د
يقابلها في بلد التدريب وسجل التدريب إلى اللجنة خالل خمسة أيام عمل من نهاية تاريخ التدريب 

 .مرفقًا به  ورة عن جواز السفر موضحًا عليها تاريخ الخرو  والدخول إلى األردن

 مة ختم جهة التدريب إذا لم تكن لغة الختم اللغة العربية أو اإلنجليزية.على العالب المتدرب ترج .ه
يقوم العالب بتسليم نموذ  انتهاء التدريب المعتمد من الكلية إلى النقابة لتغذية ملف التدريب  .و

 الخاص به أو إنالقه.
 

تعةد النيةة إذا ح ةل فيهةا أي كشةع تعبأ نماذ  التدريب في بداية التدريب ونهايتةه مةن قبةل جهةة التةدريب و  (:10المادة )
 أو عمس أو تغيير.

 

يتم تقييم تدريب العلبة من قبل اللجنة وفقًا لألسس اآلتية: (:11المادة )
 اختبار ن ف ف لي وامتحان نهائي كتابي تشرف عليه لجنة يشكلها القسم لهذه الغاية. .أ

 يتم توزيخ عالمة التدريب على النحو اآلتي: .ب
 %30 متضمنًا سجل التدريب ب الميدانيتقييم مشرفي التدري -
 %20 اختبار كتابي ن ف ف لي -
 %50 االمتحان النهائي -
 

 على العلبة االلتزام بأنظمة وتعليمات الجامعة وما هو معمول به في جهات التدريب.(:     12المادة )
 

 .تعليماتعميد الكلية ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن تعبيق هذه ال (:    13المادة )
 

 .العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات يبت مجلس(:    14المادة )
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لسةنة " *ةجامعةة عمةان األهليةفةي  ةة لعلبةة التربيةة الخاالتدريب الميةداني تسمى هذه التعليمات "تعليمات  (:1المادة )
 ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015

  
مةا لةم تةدل  ،حيثما وردت فةي هةذه التعليمةات المعةاني المخ  ةة لهةا أدنةاه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2المادة )

 القرينة على نير ذلك:
  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية

 يةالكل : .اآلداب والعلوم كلية
 العميد : .كليةعميد ال

 القسم : .قسم التربية الخا ة
 اللجنة  : التدريب الميداني في القسم.لجنة 

عضو الهيئة التدريسية في الكلية الذي توكةل إليةه مهةام اإلشةراف 
 على سير التدريب الميداني.

 المشرف األكاديمي :

 المشرف الفني : ب.الشخص الذي توكل إليه مهمة تدريب العلبة في جهة التدري
 جهات التدريب : مؤسسات التربية الخا ة المعتمدة لتدريب العالب.

 

  يعد التدريب الميداني من متعلبات الح ول على درجة البكالوريوس وفق الخعة الدراسية المعتمدة. (:3المادة )
 

الميةداني وحسةب السةاعات المعتمةدة  تعبق هةذه التعليمةات علةى جميةخ العلبةة المسةجلين فةي مةادة التةدريب (:4المادة )
 . في الخعة الدراسية وبما ينسجم مخ تعليمات الجامعة ومعايير االعتماد الخاص للتخ ص

 

جةراءات التنفيةذ المحةاور والنشةاعات الخا ةة بكةل محةور و يعتبر التدريب الميداني برنامجًا متكاماًل من حيث (:   5ادة )مال ا 
 والتقويم. 

 

سةاعة معتمةدة مةن مةواد التخ ةص  60لعالب للتدريب الميداني بعةد اسةتكمال دراسةة مةا مجموعةه يسجل ا (:6المادة )
 اإلجبارية واالختيارية في الخعة.

 

هةةةي: التقيةةةيم والتشةةةخيص فةةةي التربيةةةة الخا ةةةة، منةةةاها وأسةةةاليب  التةةةدريب الميةةةداني ثالثةةةة محةةةاور مليشةةة (:7المادة )
 .نتا  الوسائل التعليمية في التربية الخا ةالتدريس في التربية الخا ة، تعديل السلوك وا  

 
 
 
 

 05/05/2015( تاريخ 2015-04/03/2014قرار مجلس األمناء رقم )*



156 
 

أنظمة وتعليمات(و دليل التشريعات )قوانين        

تشةةةكل اللجنةةةة بتو ةةةية مةةةن رئةةةيس القسةةةم وقةةةرار مةةةن العميةةةد فةةةي بدايةةةة كةةةل عةةةام جةةةامعي وتكةةةون مهامهةةةا        (:8المادة )
 على النحو اآلتي: 

 . تحقيقها في كل محور على أن تقر من مجلس القسمتحديد المهمات والنشاعات الواجب  .أ
 التو ية لمجلس القسم باعتماد جهات التدريب التي يتقدم العلبة بعلبات التدريب لديها. .ب

 .توزيخ العلبة على المشرفين األكاديميين  .   
 .اإلشراف على سير عملية التدريب الميداني للعلبة  د.   
 .من المشرفين األكاديميين والم ادقة عليهادراسة التقارير المقدمة   هة.  
 رفخ نتيجة تقييم تدريب العلبة إلى رئيس القسم.    و.  

                                
يعةةد اإلشةةراف علةةى التةةدريب الميةةداني جةةزءًا مةةن العةةبء التدريسةةي لعضةةو الهيئةةة التدريسةةية المشةةرف علةةى      (:9المااادة )

 له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة.      التدريب الميداني، ويحتسب
 

( سةةاعات معتمةةدة نيةةر مجةةزأة 12تكةةون سةةاعات التةةدريب الميةةداني للعلبةةة خةةالل الف ةةل الدراسةةي بواقةةخ ) (:10المادة )
 ( أسبوع. 16( ساعة فعلية أسبوعيًا ولمدة )18وتعادل )

 

 تية: يتولى المشرف األكاديمي المهام اآل(:    11المادة )
 .الميدانيالتدريب و  محتوى النظريالالترابع بين إعداد خعة التدريب بما يراعي  .أ

  المشرف الفني على تنفيذ أهداف خعة التدريب.  مخالمستمر التنسيق  .ب
الخا ةة بجهةة  من التزامهم باألنظمةة والتعليمةاتتوجيه ومتابعة العلبة أثناء تدريبهم الميداني والتأكد  . 

 التدريب.
 لمشرف الفني بقائمة المهارات واالختبارات المعلوب تعبيقها.تزويد ا .د
المشاركة بالتقييم المستمر ألساليب تقييم العلبة والنماذ  الخا ة بالتدريب الميداني بهدف رفخ  .ه

 سوية التدريب واالرتقاء بمستوى األداء.
 

 يتولى المشرف الفني المهام اآلتية:   (:  12لمادة )ا
يداني للعلبة حسب األهداف المحددة للتدريب الميداني، وتوزيخ العلبة حسب مسؤولية التدريب الم .أ

 المهام.
 متابعة تعبيق العلبة لمتعلبات خعة التدريب بالتنسيق مخ المشرف األكاديمي. .ب
 متابعة حضور العلبة لورش العمل الخا ة التي تعقدها جهة التدريب.  . 
 تنفيذ االمتحانات واعتمادها من اللجنة. إعداد تقييم العلبة على نماذ  التقييم الخا ة و  .د
 ر د نيابات العلبة وتزويد المشرف األكاديمي بها بشكل مستمر.  .ه

 

( بحيةث يبةةين فيةه بالتف ةيل ) يومةةًا بيةوم( مةةا (Log Bookيعةد كةةل عالةب متةدرب ملةةف الخبةرة الميةداني     (:13الماادة )
 دريب الميداني.أنجزه خالل الف ل وبما يتالءم مخ األهداف الموضوعة للت

 

 يحق للعالب أن يغير جهة التدريب إال من خالل موافقة اللجنة.  ال(:    14المادة )
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 تقييم تدريب العلبة بحيث يشمل محاور التدريب الثالث وفقًا لألسس التالية:  يتم(:    15المادة )
  .%10الحضور وااللتزام بالتعليمات الخا ة بالتدريب وجهة التدريب  .أ

 .%30م المستمر من قبل المشرف الفني التقيي .ب
 .%50التقييم المستمر من قبل المشرف األكاديمي  . 
 . %10تقارير العالب الدورية المقدمة للمشرف األكاديمي  .د

 

 عميد الكلية ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن تعبيق هذه التعليمات.(:    16المادة )
  

 ت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.يبت مجلس العمداء في الحاال    (:17)المادة 
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ب فةةي أمةةاكن التةةدريقسةةم اإلدارة الفندقيةةة والسةةياحة التةةدريب الميةةداني لعلبةةة تسةةمى هةةذه التعليمةةات "تعليمةةات   (:1) المادة
 ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2015لسنة " *في جامعة عمان األهلية العملي

  

مةةا لةةم تةةدل  ،حيثمةةا وردت فةةي هةةذه التعليمةةات المعةةاني المخ  ةةة لهةةا أدنةةاه اآلتيةةةيكةةون للكلمةةات والعبةةارات   (:2) المادة
 القرينة على نير ذلك:

  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية
 الكلية : والمالية. العلوم اإلداريةكلية 
 العميد  : العلوم اإلدارية والمالية.كلية عميد 

 القسم : قسم اإلدارة الفندقية والسياحة.
 رئيس القسم : رئيس قسم اإلدارة الفندقية والسياحة.

 اللجنة :  الفندقية والسياحة. في قسم اإلدارة الميداني تدريباللجنة 
اإلشةةراف توكةةل إليةةه مهةةام تةةدريس المةةادة و  الةةذيفةةي القسةةم  عضةةو هيئةةة التةةدريس

 .عملية التدريب الميداني على سير
 المشرف  :

 المدرب : .الذي يوكل إليه مهمة تدريب العلبة في مكان التدريب الموظف
 جهة التدريب  : الفندق أو المكتب السياحي الذي سيتدرب به العالب.

 
 

علبةةة المسةةجلين لمةةادة التةةدريب الميةةداني وحسةةب السةةاعات المعتمةةدة فةةي تعبةةق هةةذه التعليمةةات علةةى جميةةخ ال  (:3) المادة
 .الخعة الدراسية بما ينسجم مخ تعليمات الجامعة ومعايير االعتماد الخاص للتخ ص

 

( ساعات 6تعرح به بواقخ ) ييسجل العالب مادة التدريب الميداني في الف ل الدراسي ال يفي الذأ. (:4) المادة
 ساعة معتمدة بنجاح. (90از )معتمدة بعد اجتي

أي مةةا يعةةادل شةةهرين بمةةا يةةتالءم مةةخ تعليمةةات االعتمةةاد  سةةاعة عمةةل أسةةبوعياً  )12( تكةةون مةةدة التةةدريبب.    
 .الخاص

مخ المشرف أسبوعيًا على أن ال يقل عدد الساعات عن  قيحدد العالب مواعيد التدريب الميداني باالتفا . 
 .لمادة بعد موافقة المشرف األكاديميالعدد المبين في البند )ب( من هذه ا

على العالب الةذي يتغيةب عةن تدريبةه بعةذر مقبةول وفقةًا لتعليمةات الجامعةة أن يسةتأنف تدريبةه فةورًا عنةد د.     
 .زوال العذر بحيث ال يتجاوز نسبة الغياب المسموح بها حسب تعليمات الجامعة
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يتم التدريب الميداني في فنادق الخمسة واألربعة نجوم والمعاعم المستقلة والمكاتب السياحية داخل أ.    (:5) المادة
 األردن.

 .يقوم العالب بتحديد المكان الذي يرنب التدرب فيه بعد الح ول على موافقة اللجنة .ب

 

لعةةبء التدريسةةي لعضةةو الهيئةةة التدريسةةية المشةةرف علةةى التةةدريب، يعتبةةر اإلشةةراف علةةى التةةدريب جةةزًء مةةن ا  (:6) المادة
 .ويحتسب له عبء تدريسي حسب التعليمات النافذة في الجامعة

 

تشكل لجنة في القسم تسمى لجنة التدريب الميداني برئاسة رئيس القسم وعضوية المشرفين األكاديميين وأحةد   (:7) المادة
  :مهامها على النحو اآلتي أعضاء هيئة التدريس في القسم، وتكون

إعداد قائمة بأسماء الجهات المعتمدة للتدريب بداية كل عام دراسي )بما فيها الجهات التي لديها  .1
 (.اتفاقيات مسبقة مخ الجامعة

إعداد قوائم المهارات واإلجراءات المختلفة المتوقخ من العلبة التدرب عليها حسب األهداف  .2
 .(Logbookالموضوعة لها )

 .شة التقارير النهائية للتدريب الميداني المعد من قبل العالبمناق .3
 

 :يتولى المشرف المهام اآلتية  (:8) المادة
القيام بالزيارات الميدانية لجهات التدريب لمتابعة العلبة وذلك بما ال يقل عن أربعة زيارات لكل عالب  .أ

 . في الف ل

دخالها  جمخ العالمات والتقارير وأي أوراق تخص التدريب في .ب المادة، والعمل على تدقيق العالمات وا 
على موقخ الجامعة المعد لهذا الغرض، ومن ثم االحتفاظ بالسجالت والمستندات واألوراق وفق األ ول 

 المتبعة.
تفقد قائمة المهارات واإلجراءات لكل عالب ومراجعة المدربين في حال عدم تحقيق العالب ألي منها  . 

 أثناء فترة التدريب.
 د نياب العلبة ومتابعة أمور الحرمان في حال تجاوز أحدهم نسبة الغياب المسموح بها.ر  .د

 

 يتولى المدرب المهام اآلتية:     (:9) المادة

 مسؤولية تدريب العلبة حسب األهداف الموضوعة. .أ
 . متابعة العلبة أثناء التدريب .ب
 رف األكاديمي.إعداد تقييم العلبة نموذ  التقييم السري واعتماده من قبل المش . 
 .المشاركة في تنفيذ إجراءات االمتحانات العملية للعلبة .د

 

يقدم العالب تقريرًا مف اًل عن التدريب للمشرف وذلك بعد انتهاء مدة التدريب ويتم مناقشته من قبل        أ.     (:10) المادة
واألعمال التي كلف بها،  اللجنة، ويتضمن التقرير نبذة عن جهة التدريب، موضوع التدريب، المهارات

 والمهارات المكتسبة، وخال ة تبين مدى اإلفادة.
يتم تقييم العلبة من قبل اللجنة بحيث يتولى المشرف األكاديمي مهمة اإلشراف على عملية التقييم وفقًا  .ب

 لألسس التالية:
 التقييم المستمر من المشرف األكاديمي خالل الزيارات.  -
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 لذي يعده المدرب وجهة التدريب. التقييم السري المعتمد وا -
 . نتيجة مناقشة اللجنة التقرير النهائي للتدريب المعد من العالب  -

 

تر د عالمة ) ناجح( أو )راسب( في مادة التدريب الميداني، وفي حال ح ل العالب على عالمة راسةب،     (:11) المادة
 عليه إعادة تسجيل المادة من جديد.

 

 البنود الواردة في االتفاقيات الموقعة مخ جهات التدريب جزء من تعليمات التدريب الميداني. تعتبر   (:12) المادة
 

 العميد ورئيس القسم المعني مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.(:     13) المادة
 

 يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.     (:14) المادة
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 "*مشاريخ التخر  لعلبة كلية تقنية المعلومات في جامعة عمان األهليةتسمى هذه التعليمات "تعليمات  (:1المادة )
 ويعمل بها من تاريخ إقرارها.، 2016لسنة 
  

ت اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخ  ة لها أدناه، ما لم تدل يكون للكلمات والعبارا (:2المادة )
 القرينة على نير ذلك:

  الجامعة :  جامعة عمان األهلية.

 كلية تقنية المعلومات.
 عميد الكلية. 

 القسم األكاديمي في الكلية.

: 
: 

  الكلية
 العميد
 القسم

 اللجنة  : لجنة مشاريخ التخر  في القسم.
 لجنة المناقشة : لجنة مناقشة مشاريخ التخر  في القسم.

 المشرف : عضو هيئة التدريس المشرف على مشروع التخر .
 الطلبة : .تقنية المعلومات علبة كلية

 

 ساعة معتمدة بنجاح. 90يسمح للعالب بتسجيل مشروع التخر  بعد إنهاء  (:3المادة )
 

هيئة التدريسية لكل قسم بقرار من العميد في بداية كل عام جامعي، وتكون تشكل اللجنة من أعضاء ال (:4المادة )
 مهامها:

عالنهةةا للعلبةةةعلةةى جمةةخ المشةةاريخ مةةن أعضةةاء الهيئةةة التد اإلشةةراف .أ بالتنسةةيق مةةخ  ريسةةية وانتقائهةةا وا 
 رؤساء األقسام األكاديمية.

 ام األكاديمية.توزيخ المشاريخ على العلبة وتحديد المشرفين عليهم بالتنسيق مخ األقس .ب
 متابعة المشرفين والعلبة وحل ما يعرأ من مشاكل خالل سير عمل المشروع. . 
 تشكيل لجان المناقشات لكل قسم وتحديد رئيس لكل لجنة. .د
 إعداد جدول لجان المناقشات ومواعيدها قبل نهاية الف ل الدراسي بمدة كافية. .ه
 متابعة سير عمل لجان المناقشات لكل قسم. .و
تسليم تقارير المشاريخ بعد اعتمادها من قبل المشرفين، على أن يعلن ذلك للعلبة قبل  تحديد مواعيد .ز

 مواعيد إجراء المناقشات بوقت كاف.
 رفخ النتائا النهائية لمشاريخ التخر  إلى األقسام األكاديمية إلقرارها. .ح
 ة.اختيار المشاريخ المتميزة للمشاركة في المسابقات والمهرجانات المحلية والدولي .ع

 

 09/06/2016( تاريخ 2016-02/03/2015قرار مجلس األمناء رقم )*
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 توزيخ مشاريخ التخر  على العلبة: (:5)المادة 
تقةةوم اللجنةةة بتشةةكيل مجموعةةات العلبةةة بهةةدف توزيةةخ المشةةاريخ عليهةةا، مةةخ مراعةةاة أن يقةةدم المشةةروع  .أ

 ياة العملية.حلواًل لمشاكل واقعية في التخ ص مخ إمكانية تعبيق المشروع في الح
يكةةون الحةةد األق ةةى لعةةدد العلبةةة المشةةاركين فةةي المشةةروع الواحةةد ثالثةةة، علةةى أن يتناسةةب ذلةةك مةةخ  .ب

 محتوى المشروع ومخ أعداد العلبة المشاركين في المشروع الواحد.
، تقةةوم كةةل مجموعةةة مةةن العلبةةة بتعبئةةة النمةةوذ  الخةةاص بتسةةجيل مشةةروع التخةةر  المعتمةةد فةةي الكليةةة . 

(، Abstractلمعلومةةات الشخ ةةية لكةةل عالةةب، باإلضةةافة إلةةى ملخةةص المشةةروع )والةةذي يتضةةمن ا
 ويتم تسليم النموذ  الى لجنة المشاريخ لح ول الموافقة عليه.

 

 تكون مهام مشرفي المشاريخ كما يلي: (:6)المادة 
 تقديم كل ما يساعد العلبة في إنجاز مشاريعهم. .أ

المشاريخ مةخ العلبةة حسةب النمةوذ  المعتمةد، وتقةديم تحديد مواعيد أسبوعية لمناقشة سير العمل في  .ب
 اإلرشادات والتوجيهات الالزمة لهم، ومتابعة تنفيذ المراحل المبينة في الخعة العملية للمشروع.

 إبالغ لجنة المشاريخ بأي تغييرات جوهرية تحدث على خعة المشروع. . 
ي، علةةةى أن تلتةةةزم هةةةذه التقةةةارير مراجعةةةة مةةةا يقدمةةةه العلبةةةة مةةةن تقةةةارير بمةةةا فةةةي ذلةةةك التقريةةةر النهةةةائ .د

 بالموا فات المعتمدة من اللجنة.
التنسيب بحرمان العالب بمقتضى التعليمات الخا ة بالحرمان المن وص عليها في تعليمةات مةنح  .ه

 درجة البكالوريوس في جامعة عمان األهلية.
 ة المشروع للمناقشة.رفخ تقرير إلى اللجنة قبل موعد المناقشات بفترة كافية، يحدد من خالله جاهزي .و
 تقييم أداء العلبة حسب النموذ  المعتمد. .ز
متابعةةةة تنفيةةةذ التعةةةديالت المعلوبةةةة مةةةن لجنةةةة المناقشةةةة علةةةى تقريةةةر المشةةةروع )إن وجةةةدت(، وحسةةةب  .ح

 النموذ  المعتمد.
 

 آلتي:يعتبر اإلشراف على مشروع التخر  عبئًا تدريسيًا لعضو الهيئة التدريسية يحسب على النحو ا (:7)المادة 
 ربخ ساعة معتمدة لكل عالب في حالة المشروع المشترك. .أ

 ن ف ساعة معتمدة في حالة المشروع الخاص بعالب واحد. .ب
 ساعات معتمدة. 3على أال يزيد العبء التدريسي المخ ص لمشاريخ التخر  لعضو الهيئة التدريسية عن         

 

 تسليم وثائق المشروع: (:8)المادة 
من التقرير النهائي للمشروع ونسخة إلكترونية للبرمجية )إن وجةدت( علةى قةرص نسخ ورقية  4تسلم  .أ

 مدما إلى اللجنة، وذلك قبل موعد المناقشة بأسبوع على األقل لغايات استعمالها في المناقشات.
يتم تسليم اللجنةة نسةخة ورقيةة مةن التقريةر النهةائي للمشةروع ونسةخة إلكترونيةة لبرمجيةة المشةروع بعةد  .ب

 لتعديالت المعلوبة من عرف لجنة المناقشة إن وجدت، وذلك لغايات الحفظ والتوثيق.إجراء ا
 

تعتبر أي وثائق أو برمجيات أو إنتا  علمي أو تقني ينتا عن مشروع التخر  ملكية فكرية خا ة  (:9)المادة 
 بالجامعة.
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 دقيقة )كحد أق ى(. 60تكون مدة المناقشة للمشروع الواحد  (:10)المادة 
 

 يتم توزيخ عالمات المشاريخ حسب النموذ  المعتمد وذلك على النحو اآلتي: (:11)مادة ال
 يقدرها المشرف. %40 .أ

 عالمة المناقشة، يتم تقديرها من قبل لجنة المناقشة باستثناء المشرف وعلى النحو اآلتي: % 60 .ب
                           للتقريةةةةةةةةةةةةةةةةةةر: لغةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ومحتةةةةةةةةةةةةةةةةةةوى والتزامةةةةةةةةةةةةةةةةةةًا بالتعليمةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الخا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بموا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةفات           20% -

 التقرير.  
 للعرض العملي للمشروع أثناء المناقشة.% 10 -
 للمناقشة التي تجريها اللجنة للعالب.  30% -

 

 إقرار العالمات يكون على النحو اآلتي: (:12)المادة 
 ، ويسةةلمها رئةةيسالغايةةة ثبةةت أعضةةاء لجةةان المناقشةةة عالمةةات العلبةةة علةةى النمةةوذ  المعتمةةد لهةةذهي  .أ

 اللجنة إلى رئيس القسم األكاديمي.
 يقوم رئيس القسم بر د عالمات العلبة في نموذ  التسجيل الخاص بالمشروع. .ب
 تعرض العالمات على مجلس القسم لدراستها واعتمادها حسب األ ول تمهيدًا إلقرارها. . 
 ترفخ العالمات إلى عميد الكلية العتمادها حسب األ ول. .د

 

 ت التي ال تنعبق عليها ن وص هذه التعليمات إلى مجلس الكلية للبت فيها.تحال الحاال (:13المادة )
 

العميةةةد ورؤسةةةاء األقسةةةام األكاديميةةةة واللجنةةةة ومشةةةرفو المشةةةاريخ مةةةن أعضةةةاء الهيئةةةة التدريسةةةية فةةةي الكليةةةة  (:14المادة )
 مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.
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ويعمةل بهةا اعتبةارًا ، 2012لسةنة  "*تسمى هةذه التعليمةات "تعليمةات تأديةب العلبةة فةي جامعةة عمةان األهليةة (:1المادة )
 .20/3/2012 من تاريخ

 

ى العلبة المسجلين في البراما والدورات الخا ة تسري أحكام هذه التعليمات على جميخ علبة الجامعة وعل (:2المادة )
 فيها، ويخضعون لألحكام واإلجراءات التأديبية المن وص عليها في هذه التعليمات.

 

ض العالةب الةذي يرتكةب أيةًا منهةا للعقوبةات التأديبيةة المن ةوص مخالفات سةلوكية، تعةرّ  اآلتيةتعد األعمال  (:3المادة )
 عليها في هذه التعليمات:

االمتنةةةةةاع المةةةةةدبر عةةةةةن حضةةةةةور المحاضةةةةةرات، أو عةةةةةن األعمةةةةةال األخةةةةةرى التةةةةةي تقضةةةةةي األنظمةةةةةة  أ.
 والتعليمات بالمواظبة عليها أو التحريض على مخالفة األنظمة والتعليمات والقرارات الجامعية.

الغةةش فةةي االختبةةار أو االمتحةةان أو االشةةتراك أو الشةةروع فيةةه، أو اإلخةةالل بالنظةةام وتعكيةةر الهةةدوء  ب.
 واجب توفره فيه.ال

أي فعةةةل مةةةاس بالشةةةرف أو الكرامةةةة أو األخةةةالق، أو مخةةةل بحسةةةن السةةةيرة والسةةةلوك، أو مةةةن شةةةأنه   .
اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها أو علبتها، أو األعراف والتقاليد الجامعية بما في ذلةك 

 أي فعل من هذا القبيل يرتكبه العالب خار  الجامعة.
أي تنظةةةيم داخةةةل الجامعةةةة مةةةن نيةةةر تةةةرخيص مسةةةبق مةةةن الجهةةةةات المخت ةةةة فةةةي  المشةةةاركة فةةةي د.

الجامعةةةة، أو االشةةةتراك فةةةي أي نشةةةاع جمةةةاعي يخةةةل بالقواعةةةد التنظيميةةةة النافةةةذة فةةةي الجامعةةةة، أو 
 التحريض عليه.

 استعمال مباني الجامعة لغير األنراض التي أعدت لها، أو استعمالها دون إذن مسبق. هة.
و التواقيخ التي من أات أو إل اقها أو إ دار جرائد حائع بالكليات، أو جمخ التبرعات توزيخ النشر  و.

شةةةأنها اإلخةةةالل بةةةاألمن والنظةةةام الجةةةامعي، أو اإلسةةةاءة إلةةةى الوحةةةدة الوعنيةةةة أو المسةةةاس بالشةةةعائر 
 الدينية أو المبادئ السياسية للبلد.

، أو الندوات أو األنشعة التي تقةام داخةل واالنضباع اللذين تقتضيهما المحاضرات بالنظاماإلخالل  ز.
 الجامعة.

أي إهانة أو إساءة يرتكبها العالةب بحةق عضةو هيئةة التةدريس، أو أي مةن العةاملين أو العلبةة فةي  ح.
 أو أي زائر لها.الجامعة 

 .إتالف ممتلكات الجامعة المنقولة، ونير المنقولة ع.

الح ول عليها، أو استعمال األوراق المةزورة فةي أي  التزوير في الوثائق الجامعية أو االحتيال في ي.
 أنراض جامعية.

 
 20/03/2012( تاريخ 2012-08/01/2011قرار مجلس األمناء رقم )*
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بق د استعمالها بعريقة نير مشروعة أو رفض إبرازها عند العلب من  لآلخرين،إععاء أي وثيقة  .ك
 المراجخ المخت ة بالجامعة.

 ت الجامعة أو ممتلكات العاملين بها.سرقة أي من ممتلكا ل.
التحةةريض أو االتفةةاق أو االشةةتراك مةةخ العلبةةة، أو أشةةخاص رخةةرين علةةى ارتكةةاب أعمةةال عنةةف أو  م.

 مشاجرات ضد العلبة، أو أشخاص رخرين داخل الجامعة.
مخالفةةةةة أنظمةةةةة الجامعةةةةة وتعليماتهةةةةا أو االعتةةةةداء اللفظةةةةي أو البةةةةدني علةةةةى أي شةةةةخص رخةةةةر فةةةةي  ن.

 .الجامعة
 لى الحرم الجامعي.إإدخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض نير مشروع  .س
حيةةازة مةةواد مخةةدرة أو مسةةكرة أو تعاعيهةةا أو االتجةةار بهةةا أو التةةرويا لهةةا أو حضةةور العالةةب إلةةى  .ع

 الحرم الجامعي وهو تحت تأثيرها.
 ردني لها.ألحيازة أو استخدام أي أداة تعد سالحًا بموجب تعريف قانون العقوبات ا .ف
 .اآلخرينانتحال شخ ية  .ص

 

( علةى النحةو 3تحدد العقوبات للمخالفات التأديبيةة للعلبةة بمةا يتناسةب مةخ نةوع المخالفةة الةواردة فةي المةادة ) (:4المادة )
 :اآلتي
 التنبيه الخعي. أ.

 اإلخرا  من قاعة التدريس، واستدعاء األمن الجامعي عند الضرورة إلخرا  العالب. ب.

ال  لحرمان من حضةور بعةض محاضةرات المةواد التةي يخةل العالةب بالنظةام أثنةاء تدريسةها علةى أنا  .
 يتجاوز عددها عن خمس محاضرات لكل مخالفة.

لمةدة محةةددة مةن االسةةتفادة مةن الخةةدمات التةي يقةدمها مرفةةق أو أكثةر مةةن المرافةق الجامعيةةة  الحرمةان د.
 التي تم ارتكاب المخالفة فيها.

 محددة من ممارسة نشاع أو أكثر من األنشعة العالبية التي ارتكبت المخالفة فيها. مدةلالحرمان  هة.
 اإلنذار بدرجاته الثالث: األول والثاني والنهائي. .و
 إيقاف االمتيازات المالية لف ل دراسي واحد أو أكثر. ز.
 الغرامة بما ال تقل عن مثلي قيمة الشيء أو األشياء التي أتلفها العالب. .ح
إلغةةاء التسةةجيل فةةي مةةادة أو أكثةةر مةةن مةةواد الف ةةل الةةذي تقةةخ فيةةه المخالفةةة واعتبةةار العالةةب منسةةحبًا  .ع

 منها.
 العالب راسبا في مادة أو أكثر. اعتبار ي.
المؤقت من الجامعة لمدة ف ل دراسي واحد أو أكثر وال يعةد الف ةل ال ةيفي ف ةاًل دراسةيًا  الف ل .ك

المف ةول بالدراسةة لهةذا الف ةل، كمةا ال تحتسةب للعالةب المةواد التةةي لهةذه الغايةة وال يسةمح للعالةب 
 درسها في أي مؤسسة تعليمية أخرى أثناء فترة العقوبة.

 الف ل النهائي من الجامعة. ل.
 تعليق منح الشهادة العلمية بما ال يتجاوز ف لين دراسيين. م.
 ياال في متعلبات الح ول عليها.إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك تزويرا أو احت ن.
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( من هذه 4يجوز الجمخ بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المن وص عليها في المادة )    أ.      (:5) المادة
 التعليمات.

في حالة إيقاع عقوبة الف ل المؤقت من الجامعة تسحب هوية العالب المف ول، ويمنخ من    ب.
 الجامعي، خالل مدة الف ل إال بإذن مسبق من عميد شؤون العلبة. الدخول إلى الحرم

يحرم العالب الذي ف ل من الجامعة ف اًل تأديبيًا نهائيًا من الح ول على شهادة حسن سلوك،    . 
 كما يعمم اسم العالب المف ول نهائيًا على الجامعات الرسمية والخا ة كافة.

 

 عقوبات التأديبية على العلبة على النحو اآلتي:تحدد  الحيات إيقاع ال (:6) المادة
إيقاع العقوبات المن وص عليها في الفقرات )أ( و)ب( و) ( من المادة  لعضو هيئة التدريس،يحق     أ.

( من هذه التعليمات، وعليه تبلي  ذلك خعيًا إلى رئيس القسم والعميد. وعلى العميد تبلي  عميد 4)
 التسجيل خعيًا.شؤون العلبة ومدير القبول و 

لقناعته بالعقوبة  ( وفقاً 4لمجلس التأديب، إيقاع العقوبات المن وص عليها في المادة )يحق    ب.
 المناسبة للمخالفة المعروضة عليه.

 م ادرة أي مواد يدخلها العلبة لغرض نير مشروع. العلبةلعميد شؤون يحق    . 
 

أدية االختبار أو االمتحان في إحةدى المواد متلبسا بالغش أو ثبت أنةه سةاعد إذا ضبع العالب أثناء ت    أ.     (:7) المادة
 مجتمعة: اآلتيةنيره على ذلك توقخ عليه العقوبات 

 توجيه عقوبة اإلنذار له. .1
 في تلك المادة. اعتباره راسباً  .2
 إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الف ل واعتباره منسحبًا منها. .3

إذا ضبع العالب أثناء تأدية االختبار أو االمتحان في إحةدى المواد وهو يحاول الشروع بالغش أو    ب.
 وهما: اآلتيتان مجتمعتينحاول مساعدة نيره على الغش توقخ عليه العقوبتان 

 توجيه عقوبة اإلنذار له. .1
 .ة ال فروتر د له عالم في ذلك االختبار أو االمتحان اعتباره راسباً      .2

إذا اكتشف الغش في إجابات العالب بعد تأدية االختبار أو االمتحان، إحالة يحق لمدرس المادة     .
 الموضوع إلى مجلس التأديب في الجامعة وذلك من خالل رئيس القسم والعميد.

 

تأديةة اختبةار أو امتحةان مخ عالب رخةر أو شةخص رخةر علةى الةدخول ل اتفقتوقخ على العالب الذي      أ.     (:8) المادة
 مجتمعة: اآلتيةعنه وثبت دخوله فعاًل لةتأدية ذلك االختبار أو االمتحان العقوبات  بدالً 

 في تلك المادة. اعتباره راسباً  .1
 إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الف ل واعتباره منسحبًا منها. .2

مةن الف ةل الةذي يلةي  لةى األقةل، اعتبةاراً ف له من الجامعةة مؤقتةًا لمةدة ف ةل دراسةي واحةد ع .3
 الف ل الذي ضبع فيه.

 اآلتيتانمن عالب رخر العقوبتان  توقخ على العالب الذي دخل االختبار أو االمتحان بدالً    ب. 
 ن:يمجتمعت

 إلغاء تسجيله في المواد المسجلة له في ذلك الف ل واعتباره منسحبًا منها. .1
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 ل دراسي واحةد علةى األقةل، اعتبةارا مةن الف ةل الةذي يلةي ف له من الجامعة مؤقتًا لمدة ف .2
 الف ل الذي ضبع فيه.

إذا كان الشخص الذي دخل قاعة االختبار أو االمتحان من نير علبة الجامعة فيحال إلى      .
 الجهات المخت ة.

 

شةاجرة داخةل الجامعةة إذا ثبت أن العالب حرض أو دبةر أو شةارك أو تةدخل فةي أعمةال عنةف أو م     أ. (:9) المادة
 يوقخ عليه عقوبة الف ل المؤقت أو النهائي من الجامعة.

إذا ثبت أن العالب تسبب في إيذاء بلي  مادي أو معنوي لعضو هيئة تدريس أو أحد العاملين في    ب.
 الجامعة أو العلبة فتوقخ عليه عقوبة الف ل المؤقت أو النهائي من الجامعة.

 

أن فةةي حةةوزة العالةةب مشةةروبات روحيةةة أو مةةواد مخةةدرة أو دخةةل الجامعةةة وهةةو تحةةت تأثيرهةةا توقةةخ إذا ثبةةت  (:10) المادة
عليةةه عقوبةةة الف ةةل المؤقةةت مةةن الجامعةةة لف ةةلين دراسةةيين، وفةةي حةةال تكةةرار ذلةةك يف ةةل مةةن الجامعةةة 

 ف اًل نهائيًا.
 

دى عمةادة شةؤون العلبةة، وتبلة  الجهةةة تحفةظ قةرارات توقيةخ العقوبةات التأديبيةة فةي ملةف العالةةب المخةالف لة (:11) المادة
لةةى  لةةى مةةدير القبةةول والتسةةجيل، وا  المخت ةةة بتوقيةةخ العقوبةةة المفروضةةة قرارهةةا إلةةى عميةةد الكليةةة المعنةةي، وا 

 إذا وجد ذلك ضروريًا.  الجهة الموفدة، ولعميد الكلية المعني وضخ القرار في لوحة اإلعالنات
 

 المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه. ال يحق للعالب     أ.     (:12) المادة
 ب.    توقف إجراءات تخريا العالب إلى حين البت في موضوع المخالفة.             

 

( 4يشكل مجلس العمداء في معلخ كل عام جةامعي مجلسةا تأديبيةا برئاسةة عميةد شةؤون العلبةة، وعضةوية ) (:13) المادة
اء الهيئةةة التدريسةةية فةةي الجامعةةة. كمةةا يعةةين موظفةةًا مةةن عمةةادة شةةؤون العلبةةة كةةأمين سةةر أربعةةة مةةن أعضةة

 للمجلس، وذلك للنظر في مخالفات العلبة. 
 

إذا انتهت المدة المحددة لتكليف مجلس التأديب يستمر المجلس بممارسة األعمال وال الحيات المناعة بةه (:14) المادة
 لحين تشكيل مجلس جديد.

 

 تعد جلسات مجلس التأديب قانونية بحضور أنلبية األعضاء. أ. (:15)المادة 
تتخذ قرارات مجلس التأديب بأنلبية أعضائه، وعند تساوي األ وات ترجح الجهة التي ي ةوت معهةا  ب.

 رئيس المجلس.
 

يوما مةن تةاريخ إحالتهةا على مجلس التأديب البت في القضايا المحالة إليه خالل مدة ال تتجاوز أربعة عشر     (:16) المادة
العالةب المخةالف  من الجهات المخت ة، ويحق لرئيس الجامعةة تمديةدها إذا اقتضةت الظةروف ذلةك. وعلةى

إذا تةم تبلية   المثول أمام مجلس التأديب خالل هذه المدة، ويحق لمجلس التأديب في إ دار العقوبةة نيابيةاً 
 العالب ولم يمثل أمامه.

 

لقةةرارات التأديبيةةة قععيةةة، باسةةتثناء العقوبةةات المن ةةوص عليهةةا فةةي الفقةةرات )ك، ل، م( مةةن تكةةون جميةةخ ا (:17) المادة
( من هذه التعليمات، إذ يحق للعالب أن يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها خالل خمسةة 3المادة )
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العقوبةة أو مةن تةاريخ  ةدور القةرار. ولمجلةس العمةداء أن ي ةادق علةى القةرارات المتخةذة بشةأن  عشر يوماً 
ذا لةم يسةتأنف العالةب قةرار  أن يعدلها أو يلغيها، أو يعيد القضية إلى مجلس التأديب إلعةادة النظةر فيهةا، وا 

 العقوبة خالل المدة المحددة يعتبر القرار التأديبي ال ادر بحقه قععيًا.
 

الجةةةامعي، وتكةةةون للتبليغةةةات  يتةةةولى موظفةةةو األمةةةن الجةةةامعي المحافظةةةة علةةةى األمةةةن والنظةةةام داخةةةل الحةةةرم (:18) لمادةا
 والتقارير التي يقدمونها بحق العلبة المخالفين حجيتها ما لم يثبت عكس ذلك.

 

ن يتةةةولى اخت ا ةةةات مجلةةةس التأديةةةب فةةةي الجامعةةةة المن ةةةوص عليهةةةا فةةةي هةةةذه ألةةةرئيس الجامعةةةة يحةةةق  (:19) المادة
عتداء على ممتلكةات الجامعةة التعليمات، في حالة الضرورة، كحدوث مشاجرات أو شغب او اضعراب أو ا

و حالةة تهةدد بةذلك، ممةا يسةتدعي البةت السةريخ، ويبلة  أأو اإلخالل بالنظام ينجم عنه عدم انتظةام الدراسةة، 
 رئيس الجامعة قراره الذي ي دره في هذه الحالة إلى مجلس العمداء في أول جلسة تعقد له.

 

للعالةةةب المحةةةال إليةةةه  أسةةندتذه التعليمةةات أن المخالفةةةة التةةةي إذا تبةةين لمجلةةةس التأديةةةب بمقتضةةى أحكةةةام هةةة (:20) المادة
تنعوي على جريمة جزائية، يحال العالب مخ محاضر التحقيق بقرار من رئيس الجامعة إلةى المةدعى العةام 

 أو إلى المحكمة المخت ة للسير في القضية.
 

المخالفةةة  كانةةتفةةي هةةذه التعليمةةات حتةةى ولةةو للجامعةةة االسةةتمرار فةةي إجراءاتهةةا التأديبيةةة المن ةةوص عليهةةا (:21) المادة
 منظورة لدى جهات أخرى.

 

 التعليمات.  هذهتلغى تعليمات تأديب العلبة السارية في جامعة عمان األهلية قبل تاريخ إقرار  (:22) المادة
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ويعمل بها ، 2015لسنة " *جامعة عمان األهلية في"تعليمات جائزة التميز للعاملين  تسمى هذه التعليمات (:1) المادة
 .إقرارها تاريخ اعتبارًا من

 

تشجيخ الكليات والعمادات واألقسام بهدف جامعة عمان األهلية" التميز للعاملين في جائزة تمنح " (:2) المادة
عاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والوحدات والمراكز والدوائر اإلدارية وال األكاديمية
، والبحث األداء األكاديمي، والتعليمي، واإلداري، والمهنيعلى اإلبداع والتمّيز في ة وتحفيزهم واإلداري

 ، وكل ما من شأنه المساهمة في رفعة الجامعة وتحقيق أهدافها.العلمي، وخدمة المجتمخ
 

ات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخ  ة لها أدناه ما لم تدل يكون للكلمات والعبار (:3) المادة
 القرينة على نير ذلك:

 .جامعة عمان األهلية : الجامعااة
 .رئيس الجامعة : الرئيس

 أي كلية/ عمادة في الجامعة. : الكلية/ العمادة
 عميد الكلية أو العمادة في الجامعة. : العميد

 .كليةالفي  أكاديميأي قسم  : مياألكاديالقسم 
 .أي عضو هيئة تدريسية في الجامعة : عضو الهيئة التدريسية

التنظيمي العام  أي وحدة أو مركز أو دائرة أو مكتب إداري ضمن الهيكل : الوحدة التنظيمية
 .للجامعة أو الهياكل الوظيفية الفرعية

 ختالف المستويات اإلدارية.في الجامعة على اأي موظف  : عضو الهيئة اإلدارية
 .جامعة عمان األهليةالتميز للعاملين في جائزة  : الجائزة

 .لجنة الجائزة : اللجنااااة
 

 :عبقًا إلنجازاتها في السنوات الثالث األخيرة والجهات اآلتية الفئاتلكل من سنويًا جائزة الت منح  (:4) المادة
 أواًل: الفئات            
 التدريسية عضو الهيئة   .أ

 عضو الهيئة اإلدارية  .ب
 المدير 
 الموظف اإلداري 

 
 
 

 
 
 
 

 14/04/2015( تاريخ 2015-05/02/2014قرار مجلس األمناء رقم )*
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 رجل األمن الجامعي 
 السكرتيرة 
 المراسل 

 ثانيًا: الجهات            
 القسم األكاديمي .أ

 الكلية أو العمادة .ب
 الوحدة التنظيمية . 

 

التي تنص  لألسسوفقًا ( من هذه التعليمات 4المشار إليها في المادة ) والجهات للفئاتائزة ت منح الج(:5) المادة
    عليها هذه التعليمات.

 

الهيئة اإلدارية من ذوي أعضاء اللجنة برئاسة نائب الرئيس وعضوّية ثالثة من العمداء وثالثة من  تشكل(:6) المادة
 امين.الخبرة واالخت اص، يعّينهم الرئيس لمدة ع

 

 تتولى اللجنة:       (:7) المادة
 ( من هذه التعليمات.4المادة رقم )المشار إليها في ت والجهات استالم علبات الترشيح من الفئا .1
 ولها االستعانة بذوي الخبرة واالخت اص عند الحاجة.  ،الترشيح دراسة علبات .2
 .التو ية بالفائزين من كل فئة أو جهة إلى الرئيس .3

 

المعلقة  األنلبيةتجتمخ اللجنة بناًء على دعوة من رئيسها. ويكون أي من اجتماعاتها قانونيًا إذا حضره :(8) المادة
وت در قراراتها بأكثرية الحاضرين، وفي حالة تساوي األ وات،  ،من أعضائها، بمن فيهم رئيس اللجنة
 ي رّجح الجانب الذي أيده رئيس اللجنة.

 

( من هذه التعليمات والمتقدمة بعلب 4المادة رقم ) المشار إليها فيزة ألي من الفئات يشترع لمنح الجائ(:9) المادة
 اآلتية عبقًا لعبيعة كل  منها: الشروعترشيح تحقيق 

 خدمة فعلية مت لة في الجامعة. ثالث سنواتأن يكون قد أمضى مدة ال تقل عن  .1
 ة.األخير  لثالثالسنوات اخالل  إنذار فأعلى كون قد أوقعت بحقه عقوبةيأن ال  .2
 السابقة.الثالث  اتهاأن ال يكون قد ح ل على هذه الجائزة في دور  .3

 

( من هذه التعليمات والمتقدمة بعلب 4المادة رقم ) المشار إليها فييشترع لمنح الجائزة ألي من الفئات (:10) المادة
 اآلتية عبقًا لعبيعة كل  منها: الشروعترشيح تحقيق 

ولم يكن أي ، ة من الفئة الثانية أو األولىمجلفي متخ  ين على األقل نشر بحثين يكون قد أن  .1
 .مستاًل من رسالة الماجستير أو الدكتوراه ألي من الباحثين منهما

من قبل الباحثين في  إليهالبحوثه المنشورة قيمة علمية تقاس من خالل عدد اإلشارات أن تكون  .2
 مجال التخ ص.

هما تقييمًا أوليًا، وبنتيجة "ممتاز" للكتابين من خالل عمادة الدراسات نشر كتابين تم تقييمأن يكون قد  .3
 العليا والبحث العلمي في الجامعة. 
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شارك في مؤتمرات محلية أو عربية أو عالمية متخ  ة من خالل تقديم بحث علمي أن يكون قد  .4
 أو مشروع فني أو عضوية لجانها أو رئاسة جلساتها.

 الرسالة التي أشرف عليها بنجاح في مجلة عالمية. ب اح نشر العالبأن يكون قد  .5
 بها اسم الجامعة. اقترنبراءة اختراع أو ح ل على جوائز بحثية أو فنية أن يكون قد  .6
نّوع في المواد التي يدرسها في مجال تخ  ه على مستوى البكالوريوس أو أن يكون قد  .7

 الماجستير.
 لكتروني في التدريس.استخدم التكنولوجيا والتعليم اإلأن يكون قد  .8
م في أسهالحلول الموضوعية للمشاكل و  ووضخقدم المبادرات المنهجية والالمنهجية أن يكون قد  .9

 أو الجامعة. أو العمادة الكليةاألكاديمي أو معالجتها وعمل على تعوير القسم 
 

 :بناًء على أسس المفاضلة اآلتية المتمّيزة العمادة /الكلية /المتميز األكاديميت منح الجائزة للقسم (:11) المادة
 .أكاديمياً للعلبة برنامجًا إرشاديًا قد وفر  الكلية /القسم األكاديميأن يكون  .1
 إرشةةادتنةةاع عمليةة  ،أكةاديمي إرشةادالعلبةةة إلةى مجموعةةات قةد وزع  الكليةة /األكةةاديميالقسةم أن يكةون  .2

علبة منةذ التحةاقهم بالجامعةة وحتةى لل األكاديمي اإلرشادكل منها إلى عضو هيئة تدريس يتابخ عملية 
 تخرجهم. 

يتضمن معلومات  للعالب/ العالبة أكاديمي إرشادبملف قد احتفظ الكلية  /القسم األكاديميأن يكون  .3
وأي عقوبات سلوكية أو  األكاديميكأرقام الهواتف والبريد اإللكتروني والسجل  ؛االت ال الشخ ية

 .العالب/ العالبةجوائز ح ل عليها أكاديمية، وأي انجازات أو مشاركات أو 
 األكاديمينسبة التعثر  األكاديمي، اإلرشادمن خالل  ،خفضقد الكلية  /األكاديميلقسم اأن يكون  .4

 لدى العلبة.
لكترونيًا للعلبةة يتضةمن جميةخ مةواد إ وفر دلياًل ورقيًا أوقد  العمادة /الكلية /األكاديميلقسم اأن يكون  .5

 والمالية والسلوكية. األكاديميةذات العالقة بالشؤون  اهوتعليماتالجامعة أنظمة 
نظم يوم عمل يستقعب من خالله أرباب العمل ذوي قد  العمادة /الكلية /األكاديميالقسم أن يكون  .6

 وساعد على توفير فرص عمل للعلبة أو نظم أنشعة المنهجية أخرى تخدم العلبة. ،العالقة
التي  وخدمة المجتمخ شارك في األنشعة الالمنهجيةقد  عمادةال /الكلية /األكاديميالقسم أن يكون  .7

 .يعتمدها مجلس عمداء الجامعة
هداف األقيم و الرسالة و الو  ةرؤيالوفر بيئة تعليمية متوافقة مخ قد  الكلية /األكاديميالقسم أن يكون  .8

 الكلية ووفق إجراءات محددة ومعلنة. /األكاديميالقسم الخا ة ب
 عد العلبة لالمتحانات الوعنية وعلى جميخ المستويات. قد أالكلية  /ديمياألكاالقسم أن يكون  .9
 اإلستراتيجيةالسنوية والمنبثقة عن الخعة  ةخعالتابخ تنفيذ قد الكلية  /األكاديميالقسم أن يكون  .10

 وحدد االنحرافات وعرق معالجتها.
، وبما ت أو ندوات أو دوراتأو مؤتمرا نظم ورش عملقد  العمادة /القسم األكاديمي/ الكليةأن يكون  .11

 يضمن التشاركية العلمية.
 .لكترونيةالمساقات اإل أكبر عدد من الكلية /األكاديميالقسم أن يكون لدى  .12
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نسب نجاح مرضية في االمتحانات الوعنية  واحقققد الكلية  /األكاديميخريجو القسم أن يكون  .13
 ونيرها.

 
 

 اإلدارية المتمّيز بناًء على أسس المفاضلة اآلتية:ت منح الجائزة لعضو الهيئة    (:12) المادة
 .همخ عبيعة عمل ةناسبمتمؤهالته العلمية أن تكون  .1
 مخ عبيعة عمله. ةسجممنالدورات التدريبية التي ح ل عليها الموظف أن تكون  .2
جادة استخدام الحاسوب ونيرها. .3  أن يمتلك مهارات إضافية كاللغات وا 
 .ال يقل عن جيد جداً ء سنوي بتقدير ح ل على تقييم أداأن يكون قد  .4
 ح ل على جوائز أو حوافز مادية أو معنوية من داخل الجامعة أو من خارجها.أن يكون قد  .5
 قدم مبادرات إبداعية ترفخ من سوية العمل أو تسهل اإلجراءات أو تزيد من كفاءة األداء.أن يكون قد  .6
 .بفاعلية شارك في اللجان وفرق العملأن يكون قد  .7
التي تنظمها ، شارك في المناسبات واألنشعة والفعاليات التعوعية وخدمة المجتمخيكون قد أن  .8

 الجامعة.
 أن يكون قد  ادف ق ة نجاح تؤكد إخال ه في عمله. .9

 

 للمدير:عند منح الجائزة  اآلتيةتراعى أسس المفاضلة اإلضافية     (:13) المادة
 .ومراجعتها وتعويرها للجامعة اإلستراتيجيةفي تعبيق الخعة  أن يكون قد أسهم .1
 أعد وأشرف على تعبيق خعة العمل الخا ة بالدائرة/ القسم.أن يكون قد  .2
 مارس اإلدارة من خالل القيادة بالفعل واألداء والسلوك والقدوة الحسنة.أن يكون قد  .3
 شارك في المؤتمرات والدورات والندوات والنشاعات الرسمية ونير الرسمية.أن يكون قد  .4
 م في  نخ القرارات.أسهاستعاع التعامل مخ المشكالت و كون قد أن ي .5
 م في إنجاحها.أسهتقبل عملية التغيير في الجامعة و أن يكون قد  .6

 

        ت منح الجائزة للوحدة التنظيمية المتمّيزة بناًء على أسس المفاضلة اآلتية:    :14المادة
بمراجعتها وتحديثها  تماوقورسالتها، الجامعة  يةرؤ منبثقة من لها ورسالة  رؤيا توثقأن تكون قد  .1

 حيثما اقتضت الضرورة.
للجامعة تتضمن نشاعات  اإلستراتيجيةخعة عمل سنوية منبثقة عن الخعة  تعدأن تكون قد أ .2

عار زمني وأهداف محددة.  ومسؤوليات وا 
تقارير  تري ورفعمدى التقّدم في خعتها السنوية ومستوى إنجاز أهدافها بشكل دو  تتابعأن تكون قد  .3

 بذلك للمرجعية اإلدارية.
 ها.ؤ التغييرات والتحسينات الواجب إجرا توحدد ،مخ نتائا الدراسات المتعلقة بها تتجاوبأن تكون قد  .4
 من نتائا مؤشرات األداء المؤسسي ونتائا عمليات التقييم الذاتي. أن تكون قد أفادت .5
ات التنظيمية األخرى في الجامعة وبما يرفخ من من الخدمات التي توفرها الوحد أن تكون قد أفادت .6

 درجة الدقة والكفاءة وسرعة إنجاز أعمالها.
من خبراتهم في  أفادتعمليات تدريبهم، و  تكوادر بشرية مؤهلة ومدربة وتابع تستقعبأن تكون قد ا .7

 مجال التدريب.
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جداول زمنية ببعاقات و ف وظيفي محدثة ومعممة على موظفيها، ولديها  تحتفظأن تكون قد ا .8
 محددة تمّكن الموظفين من إنجاز المهام المكلفين بها.

ها، وعلى كافة المستويات اإلدارية، في المناسبات والفّعاليات يموظف توشارك أن تكون قد أسهمت .9
 واألنشعة التي تنظمها الجامعة.

 ية الراجعة حولها.بتقديم التغذ امتبالسياسات واإلجراءات والنماذ  المعتمدة وق تلتزمأن تكون قد ا .10
ومعلومات وخارجها، لديها قاعدة بيانات خا ة بها تبين المتعاملين معها من داخل الجامعة أن يكون  .11

 بهم. الخا ة االت ال
اإلجراءات الت حيحية  تتخذاو  ،على كافة المستوياتومستوياتها نتائا اإلنجاز  تتابعأن تكون قد  .12

 والوقائية المناسبة. 
 

 أي نفقات أخرى و ر د الجامعة في موازنتها مخ  ات لتغعية مبال  الجوائز لجميخ الفئات والجهات ت   (:15) المادة
 تخص الجائزة.

 

ت قدم العلبات إلى مكتب رئيس اللجنة وفقًا لجدول زمني يعلن لكل جائزة سنوية، وي رفق بالعلب جميخ الوثائق     (:16) المادة
 ئزين في حفل خاص.ذات العالقة بالموضوع، وي علن عن الفا

 

يجوز حجب أي من الجوائز إذا لم يستوف العمل المقدم لنيل الجائزة متعلبات استحقاقها، ويكون ذلك بتو ية    (:17) المادة
 من اللجنة.

 

 ن بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.و مكلفواللجنة رئيس الجامعة    (:18المادة )
 

 يرد عليها نص في هذه التعليمات. مت التي ليبت مجلس العمداء في الحاال   (:19المادة )
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ويعمةل بهةا  ،"*2014لسةنة  في جامعةة عمةان األهليةةتعليمات استخدام الموارد التقنية " تسمى هذه التعليمات(:1) المادة
 .إقرارها تاريخ رًا مناعتبا

 

مةةا لةةم تةةدل  ،حيثمةةا وردت فةةي هةةذه التعليمةةات المعةةاني المخ  ةةة لهةةا أدنةةاه اآلتيةةةيكةةون للكلمةةات والعبةةارات  (:2) المادة
 القرينة على نير ذلك:

 
 .جامعة عمان األهلية : الجامعااة

 .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 يرتبع بها  : الموارد التقنية

من خدمات توفرها الجامعة للمستخدمين، مثل: اإلنترنت واإلنترانت والبريد 
 اإللكتروني ونيرها.

م ادر البنية التحتية المستخدمة لربع أنظمة الحاسوب المختلفة داخليًا  : الشبكة
 ال سلكيًا. أو خارجيًا، سلكيًا أو

 .الشبكة العنكبوتية العالمية لتوفير خدمة البحث وتبادل المعلومات : اإلنترنت
الشبكة الداخلية الخا ة بالجامعة لتوفير الخدمات اإللكترونية من خالل  : اإلنترانت

 بروتوكوالت وقواعد المواقخ اإللكترونية على شبكة اإلنترنت.
وب وكل ما يرتبع بها، مثل: العابعات والماسحات الضوئية أجهزة الحاس : األجهزة وملحقاتها

 ووحدات التخزين الخارجية وعارضات البيانات ونيرها.
 
 
 
 

 
 

 25/02/2014( تاريخ 2014-06/03/2013*قرار مجلس األمناء رقم )
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خدمة إرسال الرسائل اإللكترونية واستقبالها، وهي عريقة للتوا ل  : خدمة البريد اإللكتروني
 لكتروني داخل الجامعة وخارجها.اإل

عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالمستخدم، ويشمل اسم المستخدم  : يحساب البريد اإللكترون
 وكلمة السر.

الن وص والملفات اإللكترونية التي يتم إرسالها واستقبالها بين المتعاملين  : الرسائل اإللكترونية
 من خالل البريد اإللكتروني الرسمي.

عضو الهيئة التدريسية أو عضو الهيئة اإلدارية أو العالب أو الجهة  : المستخدم
 التي تقوم باالستفادة من الموارد التقنية المتاحة في الجامعة. 

 

تهةةةدف الجامعةةةة مةةةن خةةةالل هةةةذه التعليمةةةات إلةةةى تنظةةةيم اسةةةتخدام المةةةوارد التقنيةةةة بالشةةةكل األمثةةةل عةةةن عريةةةق (:3) المادة
 واستدامتها ومنخ أو الحد من إساءة االستخدام، وتغعي هذه التعليمات بشكل عام ما يأتي: المحافظة عليها

 األجهزة والبرمجيات. .أ
 البريد اإللكتروني. .ب
 اإلنترنت واإلنترانت. . 
 أمن وحماية المعلومات. .د

 

اتهةةةا وخةةةدماتها، وبةةةذلك فةةةإن تعتبةةةر المةةةوارد التقنيةةةة ملكةةةًا للجامعةةةة شةةةأنها شةةةأن بقيةةةة أمالكهةةةا ومرافقهةةةا وموجود (:4) المادة
 استخدام هذه الموارد يقتضي مراعاة أنظمة الجامعة وتعليماتها.

 

 إن استخدام األجهزة وبرمجياتها وملحقاتها يتعلب من المستخدمين االلتزام باألمور اآلتية:  (:5) المادة
 قت ار استخدام األجهزة وبرمجياتها وملحقاتها ألنراض العمل فقع. .أ

 ى ديمومة عمل األجهزة ومتابعة  يانتها من خالل الدائرة.المحافظة عل .ب
 حماية األجهزة وما عليها من براما باعتبارها ملكًا للجامعة. . 
 المحافظة على سالمة البيانات المخزنة على األجهزة. .د
 االلتزام بحقوق الملكية الفكرية واستخدام البراما المعتمدة من قبل الدائرة فقع. .ه
 رية اسم المستخدم وكلمة المرور الخا ة به.المحافظة على س .و
عدم القيام بأي ت رفات من شأنها التأثير سلبًا على أداء الجهاز أو تعريضه للفيروسات أو إجراء  .ز

 تعديالت على مكوناته أو العبث به.
عدم استخدام الجهاز للتجسس والقر نة الداخلية أو الخارجية أو مراقبة األجهزة األخرى أو تخعي  .ح

 راحل األمان لألجهزة األخرى.م
 عدم نقل أو تحريك األجهزة من أماكنها دون علم الدائرة، على أن يتم ذلك من خالل دائرة اللوازم. .ع
عدم استخدام اإلنترنت لتنزيل أو توزيخ برمجيات أو ملفات نير مرخ ة أو تشغيل برمجيات  .ي

ريتها وسالمتها أو تسبب تععياًل تجسس أو أّي برمجيات أخرى من شأنها انتهاك أمن الشبكة وس
 لها أو إشغااًل لم ادرها.

عدم إساءة استخدام البريد اإللكتروني أو استخدامه لغير أنراض العمل الرسمي أو األهداف التي  .ك
 أنشىء من أجلها.
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 تغيير كلمة السر الخا ة بالمستخدم شهريًا أو حسب تعليمات الدائرة. .ل
 حسب عبيعة العمل وعدم تجاوزها.االلتزام بال الحيات الممنوحة  .م

 

تقوم الدائرة بربع جميخ األجهزة بالخةادم الةرئيس حسةب اإلجةراءات المعتمةدة وتعبيةق التعليمةات المعمةول بهةا       (:6) المادة
 بهذا الخ وص، ويمنخ استخدام األجهزة الخا ة وربعها على شبكة الجامعة.

 

الالزمة لألجهزة وملحقاتها والبرمجيات، وال يسمح ألي جهة مةن داخةل أو خةار   تتولى الدائرة القيام بال يانة (:7) المادة
 الجامعة القيام بذلك إال من خالل الدائرة وبموافقة مسبقة من الرئيس.

 

تتةةولى الةةدائرة وضةةخ الموا ةةفات الفنيةةة لألجهةةزة وملحقاتهةةا والبرمجيةةات وفقةةًا للحاجةةة وعبيعةةة العمةةل وبالتنسةةيق    (:8) المااادة
 تعاون مخ المعنيين.وال

 

تتولى الكليات التي يتوافر لديها مختبرات حاسةوب تعبيةق هةذه التعليمةات علةى األجهةزة وبرمجياتهةا الموجةودة  (:9) المادة
 في تلك المختبرات ووضخ اآلليات المناسبة للمحافظة على تلك األجهزة.

 

قةةة الةةرئيس الخعيةةة للنظةةر بةةأي شةةكوى علةةى مسةةتخدم تحةةتفظ الةةدائرة بحقهةةا فةةي الةةدخول علةةى أي جهةةاز بمواف (:10المادة )
 الجهاز.

 

تعتبةةةر اإلنترنةةةت واإلنترانةةةت مةةةن الم ةةةادر الرئيسةةةة للمعلومةةةات التةةةي توفرهةةةا الجامعةةةة وفقةةةًا للقةةةوانين واألنظمةةةة  (:11المادة )
 والتعليمات النافذة فيها، وذلك لخدمة أنشعتها العلمية والبحثية واإلدارية.

 

دمة اإلنترنت متاحة ألعضاء الهيئة التدريسية ومديري الدوائر والمراكز والمكاتب، كمةا يمكةن إتاحتهةا تكون خ (:12) المادة
لكةةل مةةن تقتضةةي عبيعةةة عملةةه اسةةتخدام اإلنترنةةت مةةن اإلداريةةين بنةةاًء علةةى تنسةةيب العميةةد أو المةةدير وموافقةةة 

 الرئيس.

وسةكن أعضةاء الهيئةة التدريسةية بنةاًء علةى موافقةة الةرئيس  تقّدم خدمة اإلنترنت فةي السةكن الةداخلي للعالبةات (:13) المادة
وبالتنسيق مخ مدير الدائرة، علمًا بأن الدعم الفنةي للسةكن الةداخلي للعالبةات وسةكن أعضةاء الهيئةة التدريسةية 

 يقّدم خالل أوقات الدوام الرسمي فقع.
 

لبنيةةة التحتيةةة للشةةبكة الداخليةةة والخةةوادم و ةةيانتها تتةةولى الةةدائرة بالتنسةةيق مةةخ المعنيةةين فةةي الجامعةةة إنشةةاء ا (:14) المادة
دامتهةةةا، وتنظةةةيم عمليةةةة اسةةةتخدامها ومتابعةةةة ذلةةةك لألنةةةراض األكاديميةةةة والبحثيةةةة واإلداريةةةة، وبمةةةا يضةةةمن  وا 

 المحافظة على سعة الشبكة والحد من استنزافها.

تغييةر مكونةات الشةبكة مةن حيةث اإلضةافة تعتبر الدائرة الجهة الوحيةدة  ةاحبة االخت ةاص وال ةالحية فةي  (:15المادة )
أو التعديل أو التغيير، وال يحق ألي جهة أخرى في الجامعة القيام بةأي إجةراء مةن أي نةوع كةان دون الرجةوع 

 إليها.
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تحتفظ الجامعة بحقها في حجب خةدمات اإلنترنةت واإلنترانةت والبريةد اإللكترونةي عةن المسةتخدمين المخةالفين  (:16) المادة
ار مسةةبق وفقةةًا للقةةوانين واألنظمةةة والتعليمةةات النافةةذة، كمةةا يحةةق لهةةا حجةةب هةةذه الخةةدمات عةةن أي دون إشةةع

مستخدم حتى لو لم يكن مخالفًا في حاالت خا ة تقتضيها ظروف العمل ودون إبداء األسباب، كمةا تحةتفظ 
 بحقها في اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المستخدمين المخالفين لشروع استخدامها.

 

تقوم الدائرة بتوفير خدمة البريد اإللكتروني وتعةديلها وحةذفها للمسةتخدمين، ويةتم إيقافهةا فةور انتهةاء عملهةم أو  (:17) مادةال
 . دراستهم في الجامعة

 

يتم تحديةد مسةاحات التخةزين المخ  ةة للمسةتخدمين مةن قبةل الةدائرة، كمةا تكةون مةن مسةؤولية الةدائرة عمةل  (:18) المادة
محتويات حسابات البريد اإللكتروني وتنظيم عمليةة حةذف الرسةائل بالتنسةيق مةخ المسةتخدمين نسخ احتياعية ل

 وفقًا إلجراءات محددة بهذا الخ وص.
 

تقوم الدائرة باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على أمن البيانات والمعلومات المخزنة وسةالمتها مةن محةاوالت     (:19) المادة
كمةا تقةوم  -ال قةّدر ا   –تأمينها لتجنب تأثير الحاالت العارئة والكوارث العبيعية العبث وحفظ المعلومات و 

 باتخاذ التدابير الالزمة لتجنب االستخدام نير القانوني للمعلومات من داخل أو خار  الجامعة.
 

الشةبكة م للتأكد من سالمة تتولى الدائرة بالتأكد من  الحيات المستخدمين بشكل دوري، وتقوم بإجراء ما يلز  (:20) المادة
حسةةةبما تقتضةةةي الحاجةةةة، كمةةةا تقةةةوم بتوثيةةةق جميةةةخ الحركةةةات واألحةةةداث لألنظمةةةة  وأمنهةةةاالداخليةةةة والخارجيةةةة 

 واألجهزة المستخدمة بالعرق المناسبة.  
 

 .نص في هذه التعليمات فيهافي الحاالت التي لم يرد  لرئيسيبت ا (:21) المادة
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وي عمةل بهةةا ، 2014لسةنة  "*التعليمةات "تعليمةات التةةأمين ال ةحي لعلبةة جامعةة عمةةان األهليةةتسةمى هةذه  :(1)المادة 
 .قرارهامن تاريخ إ

 

ة علةى اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخ  ة لها أدناه ما لةم تةدل القرينة للكلماتيكون  (:2المادة )
 نير ذلك:

 جامعة عّمان األهلية. : الجامعة 
 رئيس جامعة عّمان األهلية. : الرئيس 
 دائرة الخدمات العبية. : الدائرة 
 مدير دائرة الخدمات العبية. : المدير 
اللجنةةةة التةةةي تشةةةكل بقةةةرار مةةةن الةةةرئيس لغايةةةات متابعةةةة تنفيةةةذ تعليمةةةات التةةةأمين  : لجنة التأمين الصحي 

 لبة جامعة عّمان األهلية.ال حي لع
 .بشكل نظامي في الجامعة المسجل العالب : المشترك  
والمراكةةةز العبيةةةة  التةةةي تقةةةدم للمشةةةتركين وتشةةةمل المستشةةةفيات الرعايةةةة ال ةةةحية : المعالجة 

الفحو ةةةةةةات السةةةةةةريرية والمخبريةةةةةةة واإلشةةةةةةعاعية  والعيةةةةةةادات المعتمةةةةةةدة وتشةةةةةةمل
 .األدويةو والعمليات الجراحية 

 

 .المعالجة للمشتركين تقديمالتأمين ال حي إلى  هدفي (:3ة )الماد
 

  د دراسية.يقت ر التأمين ال حي على الف ول الدراسية التي يسجل المشترك فيها موا (:4المادة )
 

مين ال ةةةةةةحي أثنةةةةةةاء الفتةةةةةةرة التةةةةةةي ينقعةةةةةةخ فيهةةةةةةا المشةةةةةةترك عةةةةةةن الدراسةةةةةةة ألي أيتوقةةةةةةف مفعةةةةةةول التةةةةةة .أ (: 5المادة ) 
 .ستثناء المرضية منهااألسباب با سبب من

يعتبةةةةةةر العالةةةةةةب مؤمنةةةةةةًا أثنةةةةةةاء اإلجةةةةةةازة مةةةةةةابين الف ةةةةةةلين األول والثةةةةةةاني، ومةةةةةةابين الف ةةةةةةلين الثةةةةةةاني  .ب 
وال ةةةةةةةيفي، أمةةةةةةةا الفتةةةةةةةرة مةةةةةةةا بةةةةةةةين الف ةةةةةةةلين ال ةةةةةةةيفي واألول فةةةةةةةال يعتبةةةةةةةر المشةةةةةةةترك مؤمنةةةةةةةًا فةةةةةةةي 

 الحاالت المرضية المؤجلة والموافق عليها من قبل المدير.
، حيةةةةث تغعةةةةي الجامعةةةةة مةةةةا حكةةةةم الفقةةةةرتين السةةةةابقتين الحةةةةاالت العارئةةةةة والمسةةةةتعجلةيسةةةةتثنى مةةةةن  .    

% مةةةةةن تسةةةةةعيرة نقابةةةةةة األعبةةةةاء  فةةةةةي حةةةةةال كةةةةةون الجهةةةةة نيةةةةةر معتمةةةةةدة، وضةةةةةمن سةةةةةقف 35نسةةةةبته 
 تحدده التعليمات النافذة.

 
 

 
 24/08/2014( تاريخ 2014-13/05/2013*قرار مجلس األمناء رقم )
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 ، وتقدم الخدمة من خالل:ين ال حي على المعالجة داخل المملكة األردنية الهاشميةيقت ر التأم (:6المادة )

 .عيادة الجامعة .أ
 من قبل الجامعة بتحويل من عبيب الجامعة. ةالمعتمدأو المركز العبي أو العيادة المستشفى  .ب

 

نبةةة المشةةترك اإلقامةةة فةةي تكةةون اإلقامةةة فةةي المستشةةفى لجميةةخ المشةةتركين فةةي الدرجةةة الثالثةةة وفةةي حةةال ر  (:7المادة )
 والمتفق عليها مخ الجامعة. ةالمعتمد اللوائحأن يدفخ فرق التكاليف حسب  هدرجة أعلى فعلي

 

 للمسؤولية القانونية. ومن يخالف ذلك يتعرض يقت ر التأمين ال حي على معالجة المشترك شخ ياً  (:8المادة )
 

 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
 والغدد ال ماء. األمراض الع بية والعقلية والنفسية .5
 .المعاينات ال حية العامة والمعاينات ألنراض نير ضرورية وليست متعلقة بتشخيص مرض ما .6
 .التجميلية الجراحة .7
إال إذا كان ذلك ناجمًا عن حادث وقخ أثناء سريان التأمين، وفي هذه  ،عب وجراحة األسنان واللثة .8

 .الحالة يستثنى تركيب الجسور واألسنان والتيجان المذهبة والكروم كوبالت
 توفير وتركيب النظارات والعدسات والوسائل السمعية. .9

 والدة والهرمونات.ومتابعة الحمل وال العقم وموانخ الحمل .10
 .الحمل والوالدة واألمراض الناشئة عنها .11
والعبقةي، باسةتثناء الحةاالت التةي يوافةق عليهةا عبيةب  الفيتامينات والمقويات والت وير المغناعيسي .12

 الجامعة.
ما ينتا عن الحوادث القضائية باستثناء تلك التي ي اب بها العلبة أثناء عملهم في المختبةرات أو  .13

 عمال الميدانية أو أثناء قيامهم بواجباتهم الجامعية.المشانل واأل
 .العال  العبيعي والنقاهة واالستشفاء في المنتجعات ونيرها من أماكن الراحة .14
 .تركيب األعراف ال ناعية واألربعة .15
 .)اإليدز( مرض نق ان المناعة المكتسب .16

 

 مدير الدائرة مسؤول عن تنفيذ هذه التعليمات . (:10المادة )
 

 يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد بها نص. (:11دة )الما
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والمعدلةة بموجةب قةرار مجلةس  ،"*في جامعة عمةان األهليةة"تعليمات األندية العالبية تسمى هذه التعليمات (:1المادة )
 .قرارهابها من تاريخ إ ، وي عمل16/4/2014 ( تاريخ2014 - 2/4/2013األمناء رقم )

 

مةا لةةم تةةدل  ،حيثمةا وردت فةةي هةذه التعليمةةات المعةاني المخ  ةةة لهةا أدنةةاه اآلتيةةةيكةون للكلمةةات والعبةارات  (:2المادة )
 القرينة على نير ذلك:

 .جامعة عمان األهلية : الجامعااة
 .رئيس الجامعة : الرئيس

 أي كلية في الجامعة. : الكلية
 عميد شؤون العلبة في الجامعة. : دالعمي

 عمادة شؤون العلبة. : العمادة
 األندية العالبية التي تؤسس وفقًا ألحكام هذه التعليمات. : األندية

 الهيئة المنتخبة إلدارة النادي. : الهيئة اإلدارية
 علبة الجامعة المسجلين والمنتسبين للنادي. : الهيئة العامة

 سجل في النادي الذي يلتزم بتعليماته.العالب الم : العضو
 عضو هيئة التدريس المكلف من رئيس الجامعة لتقديم الن ح واإلرشاد للنادي. : مستشار النادي

 

تؤسس في الجامعة أندية عالبيةة يكةون مقرهةا داخةل الحةرم الجةامعي، وترعةى شةؤونها العمةادة وفقةًا للقةرارات  (:3المادة )
 من العميد لخدمة النشاعات الالمنهجية لعلبة الجامعة.ب تنسيو ال ادرة عن الرئيس 

 

 تهدف األندية إلى تحقيق الغايات اآلتية: (:4) المادة
 الفرص لعلبة الجامعة للمشاركة في النشاعات التي تتناسب مخ ميولهم وقدراتهم واستعداداتهم. إتاحة .أ

 تنمية المواهب والهوايات وتشجيعها عند العلبة. .ب
 لتعوعية للخدمة العامة والعمل الجماعي بين علبة الجامعة.تشجيخ الميول ا . 
 تعزيز االنسجام والتجانس بين علبة الجامعة من متعددي الثقافات. .د
 تنمية االهتمام بالتراث الثقافي األردني والعربي والعالمي. .ه

 

 
 

  16/04/2014( تاريخ 2014-02/04/2013*قرار مجلس األمناء رقم )
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لبات تسجيل األندية من عدد ال يقل عن خمسة وعشرين عضو إلةى العمةادة وفقةًا ل جةراءات الةواردة تقّدم ع (:5المادة )

جراءاتها وحسب النماذ  المعتمدة لهذه الغاية.  في سياسة األندية وا 
 

جراءات(:6المادة ) هةةا للةةرئيس وبتو ةةية مةةن العميةةد أن يقةةرر السةةير فةةي إجةةراءات تأسةةيس النةةادي وفقةةًا لسياسةةة األنديةةة وا 
 والنماذ  المعتمدة لهذا الغرض.

 

العالبيةةة علةةى أسةةس عائفيةةة أو مناعقيةةة أو جهويةةة ونيرهةةا مةةن األسةةس التةةي تخةةالف  األنديةةة حظةةر تأسةةيس(:7المادة )
 القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية والجامعة.

 

ا وتعمةةةل علةةةى تحقيةةةق أهةةةدافها مةةةن خةةةالل الهيئتةةةين اإلداريةةةة والعامةةةة للنةةةادي تمةةةارس األنديةةةة اخت ا ةةةاته      (:8الماااادة )
 وبرعاية من العمادة.

 

جميةخ إجةراءات تأسةيس النةادي ولحةين عمةادة الهيئة التأسيسية وبرعاية العند تأسيس النادي ألول مرة تتولى (:9المادة )
 انتخاب الهيئة اإلدارية.

 

عامة من جميخ أعضاء النادي على أن ال يقل عةددهم عةن خمسةة وعشةرين عالبةًا مةن علبةة تتكون الهيئة ال (:10المادة )
 الجامعة  المسجلين والمنتظمين في الدراسة.

 

 تتولى الهيئة العامة المهام اآلتية:(:11المادة )
 .للنادي انتخاب الهيئة اإلدارية    .أ

 قرارها.إعداد خعة العمل السنوية ورفعها للرئيس بوساعة العميد إل    .ب
 إقرار التقرير السنوي الذي تعده الهيئة اإلدارية للنادي.    . 

 

 تعةدها وفق ترتيبات، القتراع السريبا أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة سبعةمن  تتكون الهيئة اإلدارية لكل ناد   (:12المادة )
( علةى األقةل مةن %51) بتهمةا نسة عمليةة االقتةراعفةي  يشةاركالعمادة، ويشترع لقانونية هذه االنتخابةات أن 

ذا لم يكتمل الن ةاب الهيئة العامةمجموع أعضاء  توجةه الةدعوة إلةى عقةد اجتمةاع ثةان  خةالل أسةبوع مةن ، وا 
االجتمةةةاع األول، ويعتبةةةر االجتمةةةاع الثةةةاني قانونيةةةًا بمةةةن حضةةةر مةةةن أعضةةةاء الهيئةةةة العامةةةة ودون اشةةةتراع 

 .الن اب
 

 في االنتخاب أو التكرار الت ويت. ال يجوز التوكيل أو اإلنابة (:13المادة )
 

 يشترع في من يرشح نفسه لعضوية الهيئة اإلدارية للنادي ما يةأتي: (:14المادة )
  

 أن يكون مسجاًل ومنتظمًا بالدراسة في الجامعة. .أ
 أن يكون قد أنهى في الجامعة ف اًل دراسيًا واحدًا على األقل. .ب
 ن على األقل.أن يبقى على تخرجه من الجامعة ف الن دراسيا . 
 أن ال يكون قد  درت بحقه أي عقوبة تأديبية من درجة إنذار أول فما فوق. .د
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تنتخةةب الهيئةةة اإلداريةةة مةةةن بةةين أعضةةائها فةةةي أول اجتمةةاع تعقةةده رئيسةةًا لهةةةا ونائبةةًا للةةرئيس وأمينةةةًا      (:15المادة )
   .للسر

ها من لجان عامًا جامعيًا واحدًا ويجوز إعادة تكون مدة عضوية الهيئة اإلدارية وما يتفرع عن ب.          
 ( ألكثر من مرة.14انتخاب من تنعبق عليه شروع في المادة )

 

يعةةين لكةةل نةةاد  مستشةةار مةةن أعضةةاء الهيئةةة التدريسةةية فةةي الجامعةةة بتنسةةيب مةةن العميةةد وبقةةرار مةةن الةةرئيس  (:16المادة )
توجيهها، ويكون له الحق بحضةور اجتماعاتهةا دون أن يتولى تقديم الن ح واإلرشاد للهيئة اإلدارية للنادي و 

 يكون له حق الت ويت على قراراتها.
 

    تتولى الهيئة اإلدارية لكل ناد  المهام اآلتية: (:17المادة )
 اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف النادي. .أ

 عامة واإلشراف على أعمالها.تشكيل اللجان العالبية للنشاعات المختلفة من أعضاء الهيئة ال .ب
 تقديم خعة عمل سنوية إلى الهيئة العامة تتضمن النشاعات التي تنوي القيام بها. . 
 تقديم التقرير السنوي إلى الهيئة العامة. .د
 الموافقة على علبات االنضمام للنادي. .ه
 تنظيم اجتماعات الهيئة العامة. .و
 (.الهيئتين العامة واإلدارية) قبول استقالة أعضاء .ز

 

يتةةولى أعضةةاء الهيئةةة اإلداريةةة القيةةام بالمهةةام الموكلةةة إلةةيهم  كةةٌل حسةةب اخت ا ةةه، يتةةولى رئةةيس النةةادي  (:18المادة )
 تمثيل النادي ويكون منسقًا بين النادي والكليات والعمادة لغايات تحقيق أهداف النادي.

 

 يفقد عضو الهيئة اإلدارية عضويته في الحاالت اآلتية: (:19المادة )
 ستقالة الخعية.اال .أ

 فقدان أحد شروع العضوية. .ب
 توقيخ عقوبة اإلنذار األول فأكثر. . 

أو سةت مةرات متقععةة  ،العضو عن حضةور جلسةات الهيئةة اإلداريةة ثةالث مةرات متتاليةة تغيبإذا  .د
 .مقبولدون عذر 

 االنسحاب أو االنقعاع عن الدراسة. .ه
 

 لالجتماع ويرسل مخ الدعوة جةدول األعمةال، ويتةولى نائةب الةرئيس يتولى رئيس النادي دعوة الهيئة اإلدارية  (:20المادة )
 ، ويكون االجتماع قانونيًا عند توافر الن اب.اجتماع الهيئة اإلدارية في حال نياب الرئيسرئاسة 

 

 بإرسال  ورة عن محاضر اجتماعاتها. للعميدترسل قرارات الهيئتين العامة واإلدارية  (:21المادة )
 

ويجوز دعوتها الجتماعات نير عاديةة بقةرار مةن الهيئةة اإلداريةة  جامعي، تجتمخ الهيئة العامة مرة كل عام(:22المادة )
 ن ف عدد أعضاء الهيئة العامة. علىعلى علب ما يزيد  أو بناءً 

 



183 
 

أنظمة وتعليمات(و دليل التشريعات )قوانين        

ذا لةم يكتمةل ال عةنإذا حضةره مةا يزيةد  قانونيةةاً يكةون اجتمةاع الهيئةة العامةة  (:23المادة ) ن ةةاب ن ةةف عةدد األعضةاء، وا 
 .بمن حضر قانونياً  االجتماعويعتبر  ،يؤجل االجتماع لمدة أسبوع واحد

 

وم ةةالحها وأنظمتهةةا  مةةخ سياسةةة الجامعةةة وأهةةدافها الهيئتةةين العامةةة واإلداريةةة االنسةةجامقةةرارات  يراعةةى فةةي(:24المادة )
 ال ادرة عنها.القرارات وتعليماتها و 

 

 .المالية لألنظمة والتعليمات والقرارات المالية المعتمدة في الجامعة نديةمعامالت األتخضخ جميخ أ. (:25المادة )
ويتم ال رف بشيك للعميد  تخ ص الجامعة في موازنتها بندًا خا ًا لتمويل نشاعات األندية.   ب.           

 الرئيس. وموافقة

 

 .د  كون عضو هيئة إدارية في أكثر من نايجوز للعالب أن يكون عضوًا في أكثر من نادي وال يجوز أن ي(:26المادة )

  التنسيق والمتابعة لنشاعات األندية. يتولى قسم النشاعات واألندية العالبية في العمادة (:27المادة )

 

للعميد أن يفّوض كل  الحياته المبينة في هذه التعليمات أو بعضةها إلةى أحةد مسةاعديه، أو أحةد العةاملين  (:28المادة )
 في العمادة.

 

  إذا اقتضت الم لحة ذلك. على تنسيب من العميد بناءً  رئيس الجامعةالنادي بقرار من  ي َحلّ (:29) المادة

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

ويجةةةوز النظةةةر فةةةي إعةةةادة تسةةةجيلها فةةةي ضةةةوء ، هةةةذه التعليمةةةات يةةةذتنفجميةةةخ األنديةةةة المسةةةجلة قبةةةل  ت َحةةةلّ   (:31) المادة
 .اإلجراءات المن وص عليها في هذه التعليمات

 

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

 

 .نص في هذه التعليمات فيهاالبت في الحاالت التي لم يرد  للرئيس(:33) المادة
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 والمعدلةة، 2010لسةنة  "*التعليمات "تعليمات المجالس االستشارية في جامعة عمةان األهليةةتسمى هذه          (: 1المادة )
وي عمةةل بهةةا اعتبةةارًا ، 12/12/2018 ( تةةاريخ2019 - 11/13/2018رقةم ) العمةةداءقةةرار مجلةةس بموجةب 

 من تاريخ إقرارها.
 

العبةةارات التاليةة حيثمةةا وردت فةةي هةةذه التعليمةات المعةةاني المخ  ةةة لهةا أدنةةاه، مةةا لةةم يكةون للكلمةةات و            (:2المااادة )
 :تدل القرينة على نير ذلك

 جامعة عمان األهلية : الجامعااااة 
 رئيس جامعة عمان األهلية : الرئيااااس  
 أي كلية في الجامعة  : الكلياااااة  
 عميد الكلية : العمياااااد  
 المجلس االستشاري : المجلااااس  
 علبة جامعة عمان األهلية : الطلباااااة  

 

العلبةة والجهةات ذات العالقةة فةي رسةم الخعةع  شةراكتشكيل المجلس على مستوى الكليةات بهةدف إ يتم     (:    3المادة )
 .للكلية يةقبلالمست

 

( 15لةةرئيس فةةي بدايةةة كةةل عةةام جةةامعي بعضةةوية )ي شةةكل المجلةةس بتو ةةية مةةن العميةةد وقةةرار مةةن ا   أ.           (:4)لمااادةا
 :عضوًا كحد أق ى على النحو اآلتي

 .العميد رئيساً  .ب

 رؤساء األقسام األكاديمية أعضاء. . 

علبة الكلية بكافة أقسامها ومراحلها الدراسية على أن تععى األولوية لعلبة مستوى السةنة األخيةرة  .د
 ن يتم اختيارهم وفقًا لما يأتي:، على أأعضاء ثالثةاألخيرة، وبحد أق ى  وما قبل 

 رشح عنها.يتفي الكلية التي سأن يكون منتظمًا في الدراسة  .1
 أن يكون من العلبة المتميزين في الكلية. .2
 .تأديبية ولم ي در بحقه أية عقوبةالسيرة والسلوك، أن يكون حسن  .3
 تقدير جيد جدًا.معدل التراكمي عن الأن ال يقل  .4
  والعمل بروح الفريق. بمهارات االت ال أن يتمتخ  .5
وخدمةةةة  ي األنشةةةعة العالبيةةةة الالمنهجيةةةة واألعمةةةال التعوعيةةةةأن يكةةةون مشةةةاركًا فعةةةااًل فةةة .6

 المجتمخ.
مبةةةةادرًا فةةةةي تقةةةةديم األفكةةةةار الخالقةةةةة التةةةةي تسةةةةهم فةةةةي تحسةةةةين القضةةةةايا العالبةةةةي  يكةةةةونأن  .7

 ومعالجتها، وتعمل على تعوير أداء الكلية انعالقًا من رؤيتها ورسالتها

 
 

 12/12/2018( تاريخ 2019-11/13/2018رقم ) العمداءقرار مجلس *
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مةةن سةةوق العمةةل ذوي العالقةةة بالتخ  ةةات التةةي تقةةدمها الكليةةة،  اً ويمثلةةون جةةزء ،خريجةةو الكليةةة .ه
( الةواردة أعةاله فةي نقعةة 7-5، على أن يتم اختيارهم وفقًا للنقاع مةن )أعضاء ثالثةأق ى  دوبح

 )د(. 

 على أن يتم اختيارهم وفقًا لما يأتي:ي وبحد أق ى ثالثة أعضاء، ممثلين عن المجتمخ المحل .و

 أن يتميز بالقدرة على الحوار ويمتلك مهارات االت ال والتوا ل.  .1
 أن تستفيد الكلية من خبرته وكفاءته في القضايا األكاديمية والتربوية والمهنية. .2
 ها الكلية والجامعة.أن يكون مساهمًا أو مشاركًا في األنشعة الالمنهجية التي تقيم .3
 أن يقدم المبادرات النوعّية والدعم المالئم بما يسهم في تعوير الكلية. .4
أن يكون قادرًا على تعزيز الشراكة بين الكلية ومؤسسات المجتمخ المحلي بما يخدم  .5

 العملية التعليمية وتنمية مهارات العلبة.
القت ةادية العامةة والخا ةة، القعاعةات اأن يكون مةن أربةاب العمةل أو عضةوًا فةاعاًل فةي  .6

 .والنقابات المهنية، أو أية جهة أخرى ذات عالقة بالكلية وأقسامها
 أن يكون من خريجي الكلية )إن وجد( .7
 سر.ال اً يقوم المجلس بتسمية أمينز.     

 .في الف ل الدراسي -على األقل-مرة واحدة يجتمخ المجلس  .ح

 

 ما يلي:ك مهام المجلس تحدد     (:5)لمادةا
 المشاركة في وضخ وتعوير رؤية ورسالة وأهداف الكلية. .أ

مناقشة تعلعات ورؤى العلبةة والخةريجين والجهةات ذات العالقةة للقضةايا األكاديميةة والالمنهجيةة،  .ب
 .وأساليب التعامل معها

 والمهنية. الكلية برؤى تعكس القضايا العالبية األكاديمية والتربوية تزويد . 
بين الحياة الجامعية للعالب والبراما األكاديمية المقدمة له من ناحيةة،  اقتراح رليات لجسر الفجوة .د

 وسوق العمل والممارسة المهنية من ناحية أخرى.
العمل على تعزيز الشراكة الفاعلة بين الكلية/ العمادة ومؤسسات سوق العمل والمجتمخ بما يخةدم  .ه

 .المعرفيةالبيئة التعليمية وينمي مهارات العلبة الشخ ية والعملية و 

 
 الرئيس والعمداء مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.     (:6)لمادةا
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لسةةةنة  "*االستشةةةارات والتعلةةةيم المسةةةتمر فةةةي جامعةةةة عمةةةان األهليةةةةدائةةةرة تعليمةةةات التعليمةةةات "هةةةذه  ت سةةةمى (:1المادة )
 ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ إقرارها.، 2015

 

اآلتية حيثما وردت فةي هةذه التعليمةات المعةاني المخ  ةة لهةا أدنةاه، مةا لةم تةدل  والعباراتيكون للكلمات  :(2المادة )
 القرينة على نير ذلك.

 .جامعة عمان األهلية : الجامعااة  
 .رئيس الجامعة : الرئيس  
 ة االستشارات والتعليم المستمر.دائر  : الدائرة  
 .مدير دائرة االستشارات والتعليم المستمر : المدير  
أو الخدمةةة الفنيةةة بعةةد عةةرح  إيةةرادات الدراسةةة أو االستشةةارة أو برنةةاما التةةدريب : صافي اإليرادات  

  الخ ومات المن وص عليها في هذه التعليمات.
 

 رتبع مباشرة بالرئيس.تات الجامعة، و وحدة من وحد الدائرةعتبر ت (:3المادة )
 

مةةدير ي عةةين بقةةرار مةةن الةةرئيس لمةةدة سةةنة واحةةدة قابلةةة للتجديةةد وتنتهةةي خدمتةةه باالسةةتقالة أو اإلقالةةة.  دائرةللةة (:4المادة )
وتنفيةذ القةرارات والخعةع  ابمةا يضةمن ح سةن سةير العمةل فيهة الةدائرةمسؤواًل عةن إدارة شةؤون المدير ويكون 

 ام اآلتية:وتناع به المه
 الدائرة.اقتراح خعع وبراما عمل  .أ

االستئناس برأي مستشار الجامعة  والجهات الم ستفيدة بعد الدائرةبين  االتفاقياتإعداد مسودة  .ب
 القانوني.

المختلفةةة وبمةةا يحقةةق  اونشةةاعاته دائرةجمةةخ المعلومةةات وا  ةةدار التقةةارير والنشةةرات عةةن أعمةةال الةة . 
 .الدائرةأهداف 

ات تحةةوي الكفايةةةات العلميةةة المتةةةوافرة فةةي الجامعةةةة وخارجهةةا القةةةادرة علةةى تقةةةديم إعةةداد قواعةةد بيانةةة .د
 الخدمات للجهات المستفيدة وتحديد نوع الخدمات التي يمكن تقديمها.

 .اوأعماله اوفعالياته اوتوجيه أنشعته الدائرةضمان سير العمل في  .ه

 وأي تقارير أخرى يتم علبها.س الرئي إلىفي نهاية كل عام  لدائرةتقديم تقرير سنوي عن أعمال ا .و

 والمعاهد والمؤسسات ذات األنراض واالهتمامات المماثلة. الدوائرالتعاون والتنسيق مخ  .ز

 التو ية بمنح الشهادات لمستحقيها. .ح

 

 
 

 
 14/04/2015( تاريخ 2015-04/02/2014*قرار مجلس األمناء رقم )
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 .دائرةقدمها التبراما التدريب التي لمستحقيها من المشاركين في وتسليمها الشهادات إعداد  .ع

 .أي أعمال يكلفه بها الرئيس وتقخ ضمن اخت ا اته .ي

 
لألنظمةة والتعليمةات والقةرارات اإلداريةة والماليةة  دائرةاإلدارية والمالية المتعلقةة بالة المعامالتتخضخ جميخ       (:5المادة )

 الم عتمدة في الجامعة.

 

 :الدائرة كل منوالدراسات وبراما التدريب والخدمات الفنية في  باالستشاراتام لقيلي كلف    أواًل: (:6المادة )
 أعضاء هيئة التدريس والعاملون في الجامعة ونيرهم ممن يجري تكليفهم لهذه الغاية. .أ

 لهذه الغاية. الدائرةون في نيالموظفون المع .ب

 تعاقد معها.ضرورة ال إلىالحاجة  الدائرةرى توخبرات أخرى من الخار   كفاءاتأي  . 

 

األشخاص من داخل الجامعة وخارجها بقرار و ن ييتم تكليف أعضاء هيئة التدريس والمحاضر    ثانيًا:
ويحدد في القرار نوع التكليف وقيمة المكافأة التةي الدائرة رئيس بناًء على تنسيب مدير المسبق من 

الكلية  الفنيةة، على أن ي ةعلم عةميد ةدفخ عن االستشارة أو الدراسةة أو برناما التدريب أو الخدمةةست  
 أو المةدير المعني بةهذا التكليف.  المعني

 الدائرة،عريةق  إال عن الدائرة أو نيرها التي تقدمهاال يجوز للعاملين في الجامعة تقديم الخدمات    ثالثًا:
لتي يرى الرئيس وا الدائرةويجوز بموافقة الرئيس استثناء الخدمات التي ال تتفق عبيعتها مخ عمل 

وفقًا لشروع تتةعلبها م لحة الجامعة وتختلف عن شروع  وذلك الجهات المسةتفيدة، إلىتقديمها 
 الدائرة. تعليمات 

 

 من: لدائرةتتكون واردات ا (:7المادة )
 في موازنتها. دائرةالمبل  الذي تخ  ه الجامعة سنويًا لل .أ

والقوانين والتشريعات النافذة  الدائرةرض وأهداف التبرعات والهبات وأي عائدات أخرى وبما ال يتعا .ب
 .في المملكة

 

الناتجةةة عةةن االستشةةارات والدراسةةات وبةةراما التةةدريب والخةةدمات  الةةدائرةيراعةةى فةةي توزيةةخ  ةةافي إيةةرادات  (:8المادة )
 :يأتيالفنية التي يتم تنفيذها ما 

 تدريب أو الخدمة الفنية.نسبة لتغعية نفقات االستشارة أو الدراسة أو برناما ال .أ أواًل: 

 نسبة تسجل كإيراد للجامعة. .ب
يةةةةوزع  ةةةةافي إيةةةةرادات االستشةةةةارات والدراسةةةةات والخةةةةدمات الفنيةةةةة التةةةةي تةةةةأتي عةةةةن عريةةةةق  .أ ثانيًا: 

 :بالنسب اآلتية لدائرةالجامعة/ ا

 . للجامعةاداً ر ي%( إ50)      
 .%( لفريق العمل50)       
لدراسات والخدمات الفنية التي تأتي عن عريق من وزع  افي إيرادات االستشارات واب.  ي 

 سيقوم بها من العاملين في الجامعة بالنسب اآلتية:
 .%( إيرادًا للجامعة40)
 .%( لفريق العمل60)
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ن ةيةةوزع  ةةافي إيةةرادات االستشةةارات والدراسةةات والخةةدمات الفنيةةة التةةي تةةأتي عةةن عريةةق مةة . 
 سيقوم بها من خار  الجامعة بالنسب اآلتية:

 .%( إيرادًا للجامعة30)
 .%( لفريق العمل70)
 افي إيرادات االستشارات والدراسات والخدمات التي ال تتفق عبيعتها مخ عمل   يوزع  د.  

 الدائرة بالنسب اآلتية:
 %( لمقدم الخدمات.85)      
 %( تسجل إيرادًا للجامعة.15)      

وينفذ في  الدائرةتي عن عريق الجامعة/ يوزع  افي إيرادات برناما التدريب الذي يأ .أ ثالثًا: 
 بالنسب اآلتية: لدائرةا
 .%( إيرادًا للجامعة50)      
 .%( لمنفذ/ لمنفذي البرناما50)       

يوزع  افي إيرادات برناما التدريب الذي يأتي عن عريق من سيقوم بتنفيةذه مةن العةاملين  .ب
 النسب اآلتية:ب لدائرةفي الجامعة أو من خار  الجامعة ويعقد داخل ا

 .%( إيرادًا للجامعة40)       
 .%( لمنفذ/ لمنفذي برناما التدريب60)       

يوزع  افي إيرادات برناما التدريب الذي يأتي عن عريق مةن سةيقوم بتنفيةذه مةن العةاملين    . 
 بالنسب اآلتية: الدائرةفي الجامعة ويعقد خار  

 .%( إيرادًا للجامعة15) 
 .ذي برناما التدريب%( لمنفذ/ لمنف85) 

مةةةدير، توزيةةةخ  ةةافي إيةةةرادات برنةةةاما التةةةدريب أو اليةةتم بقةةةرار مةةةن الةةرئيس، بنةةةاًء علةةةى تنسةةيب      رابعاااًا:
االستشارة أو الدراسة أو الخدمة الفنية المنفذة بموجب اتفاقية ما بةين الجامعةة والعةرف المتعاقةد 

 لجامعة.معه والذي يأتي عن عريق العرف المتعاقد معه من خار  ا
 

( من هذه التعليمات، يجةوز فةي حةاالت خا ةة يقةدرها الةرئيس أن 8بالرنم مما ورد في المادة ) خامسًا: 
علةةى  بقةةرار مةةن الةةرئيس بنةةاءً  لةةدائرةيةةتم إعةةادة توزيةةخ  ةةافي اإليةةرادات المتحقةةق مةةن خةةدمات ا

 .لدائرةتو ية من مدير ا
 

ب كشةوفات رسةمية م ةدقة حسةب األ ةول، يتم  رف مكافات محاضري براما التدريب بموج  سادسًا:
يبةةةين فيهةةةا أيةةةام وتةةةواريخ وسةةةاعات العمةةةل/ المحاضةةةرات، معبةةةأة مةةةن  ةةةاحب العالقةةةة شخ ةةةيًا 

 .رمديالوموقعة من 

 

ت ةرف مكافةات المحاضةرين والعةاملين فةي بةراما التةدريب مباشةرة بعةد انتهائهةا ورفةخ حسةاباتها    سابعًا:
 الرئيس واعتمادها. إلى

 

حةةد أعضةةاء الهيئةةة التدريسةةية أو فريةةق مةةنهم مةةن داخةةل الجامعةةة أو خارجهةةا بدراسةةة أو أنةةد قيةةام ع   ثامنااًا:
، يةتم االتفةاق فيمةا بيةنهم وبةين الةدائرةاستشارة أو دورة تدريبية أو خدمة فنيةة بنةاًء علةى تكليةف مةن 
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ت الجامعةة على نسبة األجور بعةد أن تؤخةذ باالعتبةار النفقةات الناتجةة عةن اسةتخدام إمكانةا لدائرةا
 من أجهزة ونيرها، وت  رف لهم مكافأة مقعوعة.

 

حسب األ ول بموجةب فةواتير تقةدم فةي حالةة قيةام المكلفةين تقةديم  الم اريفنفقات  الجامعةدفخ ت   تاسعًا:
مةدير وبيةنهم علةى العلةى أن يةتم االتفةاق المسةبق بةين  األعمال المعلوبة منهم خةار  مقةر عملهةم،

 مكان المبيت.

وذلك فيما يتعلق بقبةةةةض األمةوال للدائرة معامالت المالية الالدائرة المالية في الجامعة هي المسؤولة عن تنفيذ     (:9)المادة 
 :وفق اإلجراءات اآلتيةو بموافقة الرئيس  رفها، و  لدائرةالخا ة بأنشعة ا

مر أ ي يتولىالذ، وهو في حساب الجامعة لدى البنك الذي يعتمده الرئيس المح لةموال األتودع  .أ
بعد قبضها وقبل إيداعها  الدائرةال رف منه أو من يفوضه بذلك خعيًا، وال يجوز استعمال أموال 

 ألي سبب مةن األسباب.

 إلىأو أي تبرعات أو دعم يرد  الدائرةيقوم أمين ال ندوق بقبض أي أموال تتحقق من نشاعات  .ب
الدافخ نسخة من  ىععوي   دائرةيرادات البموجب إي االت قبض معتمدة ومعدة لغايات قبض إ الدائرة

 اإلي ال.

يقوم أمين ال ندوق بإيداع كافة المبال  المقبوضة نقدًا أو بشيك في حساب الجامعة لدى البنك  . 
 ميًا.يو 

حساب كل نشاع والتأكد من معابقتها مخ المبال   إلىيقوم المحاسب بترحيل كافة المبال  المقبوضة  .د
 وق في البنك.المودعة من قبل أمين ال ند

مسةتندات بموجةب ونيرهةا(  دائرةيقوم المحاسب ب رف أي مبال  )مكافات، م ةاريف علةى أنشةعة الة .ه
 ندات والوثائق الالزمة معتمدة من الجهة المعنية.ت رف معتمدة ومعززة بالمس

 .تدقيق من قبل المدقق وتعتمد عملية ال رف من المدير المالي إلىتخضخ مستندات ال رف  .و

 الشيكات من قبل األشخاص المعتمدين في الجامعة. يتم توقيخ .ز

 والةةةةةم روف وبيًا والمةةةةةودعنكيةةةةة الشةةةةهرية مةةةا بةةةةين المسةةةةجل حاسةةةةيقةةةوم المحاسةةةةب بعمةةةةل المعابقةةةة الب .ح
 وحسب كشف الحساب الوارد من البنك. دائرةوالمتعلقة بال

 .المالي من قبل المديرتعرض المعابقة على المدقق الداخلي لتدقيقها والتوقيخ عليها إلجازتها وتوقخ  .ع

لضمان عدم تسليم أي مشارك في  دائرةتتم عملية تنسيق ما بين المحاسبين والمشرفين على أنشعة ال .ي
 الدورات أي شهادة بالمشاركة قبل استكمال دفخ كافة الرسوم المستحقة.

 كاملة. الدائرةإال بعد التأكد من قبض ح ة  الدائرةال ت رف أي مكافات عن أنشعة  .ك

 مسؤولية ذلةةةك. لدائرةل الشخص أو األشخاص الذين يتسببون في نقص األموال أو خسارة ليتحم .ل

 لدى الدائرة الماليةةةة. الدائرةيتم مراعاة الف ل بين المهام في حالة القبض وال رف من حسابات  .م

وم سةةةد ر يةةةتم اعتمةةةاد رليةةةة مةةةن قبةةةل المةةةدير المةةةالي لدراسةةةة ربحةةةةية برنامةةةةةا التةةةدريب بحيةةةث يةةةتم تحديةةة .ن
 المشاركة في برناما التدريب والحد األدنى لعدد المشاركين في كل برناما تدريب.

عمةل مخال ةةة مةةن قبةل الةةدائرة الماليةةة فةي الجامعةةة بحيةةث تتضةةمن  ييةتم فةةي نهايةةة كةل برنةةاما تةةدريب .س
 :يأتيما  إلىاإلشارة 
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ا التدريب ويتم إرفاق كشف باإليرادات حسب أسماء المشتركين في برنام  افي اإليرادات، .1
 والمبال  الم ح لة أو المذممة على كل منهم م عدة من قبل الدائةرة الماليةة في الجامعةة.

 إجمالي النفقات )المباشرة ونير المباشرة( لبرناما التدريب. .2

  افي دخل برناما التدريب. .3

 رلية توزيخ  افي إيرادات برناما التدريب وفقًا ألحكام هذه التعليمات. .4

مدير للرئيس بالموافقة على المخال ة وتوزيخ  افي الالمالي في الجامعة و  تنسيب المدير .5
 إيرادات برناما التدريب وما يتضمنه من  رف مكافات للقائمين عليه.

تح ل رسوم براما التدريب من المشاركين من قبل الدائرة المالية في الجامعة قبل نهاية  .6
لتدريب قبل نهايتةه إلقفال الذمم/ الديون برناما التدريب، على أن يةةتم إنالق برناما ا

 والجهة المعنية. الدائرةبالتنسيق والتعاون مخ مدير 

يستوفى مبل  عشرة دنانير عن كل شهادة تدريب إضةافية يعلبهةا المشةارك، وخمسةة وعشةرين  .7
 .دينارًا بدل فاقد تودع في حساب الجامعة

 ة الموقعة مخ الجهة المعنية.لبنود االتفاقي تح ل الرسوم وأي مستحقات أخرى وفقاً  .8

 

 ي: يأتأو نسبة منها في براما التدريب لمن دفعها بناًء على قرار من المدير وفقًا لما  االشتراكت رد رسوم    (:10المادة )
 % من رسوم االشتراك.85في حالة االنسحاب من برناما التدريب قبل انعقاده يرد ما نسبته  .أ

 % من رسوم االشتراك.100دريب ألي سبب كان يرد ما نسبته في حالة عدم انعقاد برناما الت .ب
 في حاالت خا ة يقدرها المدير وبموافقة الرئيس ترد النسبة التي يوافق عليها الرئيس. . 

 :المشاركون من الفئات اآلتية خ مًا من رسوم براما التدريب التي يعقدها يمنح(:11المادة )

قبةةةل العميةةةد أو المةةةدير المعنةةةي( وأفةةةراد أسةةةرهم )الزوجةةةة  لعةةةاملون فةةةي الجامعةةةة )دون ترشةةةيح مةةةنا .أ
 % من رسوم برناما التدريب.10ها خ مًا مقداره و واألبناء( وعلبة الجامعة وخريج

% مةةن رسةةوم 20خ ةةمًا مقةةداره  الةةدائرةعقةةدها تبةةراما التةةدريب التةةي  أحةةداإلخةةوة المشةةاركون فةةي  .ب
 ما التدريب.نابر 

مشةاركين ( 4)من رسوم براما التدريب في حةال ترشةيح  %10لمؤسسات الخا ة خ مًا مقداره ا . 
% مةةن رسةةوم برنةةاما التةةدريب فةةي حةةال 20فةةي برنةةاما التةةدريب الواحةةد أو خ ةةمًا خا ةةًا مقةةداره 

 ( مشاركين فأكثر في برناما التدريب الواحد.5ترشيح )

 % مةةن رسةةوم برنةةاما20المشةةاركون المنسةةب بهةةم مةةن المؤسسةةات العامةةة خ ةةمًا خا ةةًا مقةةداره  .د
 التدريب بغض النظر عن عددهم.

% مةةن رسةةوم بةراما التةةدريب المقةةررة فةي حةةال ترشةةيحه لالشةةتراك 25يتحمةل العامةةل فةةي الجامعةة أ.       (:12المااادة )
 دورة من قبل العميد أو المدير المعني وموافقة الرئيس على ذلك الترشيح، وتتحمل موازنة  أي في 

 %.75التدريب في الجامعة 
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 % مةن سةاعات برنةاما التةدريب الةذي يشةترك فيةه15في حال تغيب العامل في الجامعة أكثر مةن    ب.
 التدريب.بدون عذر رسمي، يتحمل كامل الرسوم إضافة إلى حرمانه من الشهادة الخا ة ببرناما 

 مدير مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.الالرئيس و (:13المادة )
 

 لرئيس في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.يبت ا (:14المادة )
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 2018( لسنة 18استنادًا لقانون الجامعات األردنية رقم )
 

 
 

معدلةةة بموجةةب وال، 2016لسةةنة  "*الةةدائرة الماليةةة فةةي جامعةةة عمةةان األهليةةة"تعليمةةات تسةةمى هةةذه التعليمةةات  (:1) المادة
وي عمةل بهةةا اعتبةارًا مةةن تةةاريخ ، 12/12/2018 ( تةةاريخ2018 - 12/13/2019رقةةم ) العمةداءقةرار مجلةةس 

 .إقرارها
 

  
مةا لةم تةدل  ،لهةا أدنةاه المتخ  ةةحيثمةا وردت فةي هةذه التعليمةات المعةاني  اآلتيةةيكون للكلمات والعبارات  (:2) المادة

 القرينة على نير ذلك:
  الجامعة :  .هليةجامعة عمان األ

 المجلس : مجلس أمناء الجامعة.
 الرئيس : رئيس الجامعة.

 الدائرة  : الدائرة المالية في الجامعة.
 المدير : مدير الدائرة المالية.

 الموظف : أي موظف في الدائرة المالية.
 الشركة  : الشركة األردنية المتحدة لالستثمار مالكة الجامعة.

يداعها.الشخص المعني   أمين الصندوق  : بقبض األموال وحفظها وا 
 

 

 الواجبات والمسؤولياتول: الفصل األ 
 

الوحيةةةد فيهةةةا عبقةةةًا لموازنتهةةةا ولقةةةرارات المجةةةالس  رفالةةةرئيس مسةةةؤول عةةةن أمةةةوال الجامعةةةة وهةةةو رمةةةر ال ةةة (:3) المادة
تعليمةةات ألي مةةن المخت ةةة فيهةةا، ولةةه أن يفةةوض خعيةةًا أيةةًا مةةن  ةةالحياته المن ةةوص عليهةةا فةةي هةةذه ال

العةةاملين فةةي الجامعةةة الةةذين تقتضةةي عبيعةةة عملهةةم مثةةل هةةذا التفةةويض، ولةةه الحةةق فةةي إلغةةاء هةةذا التفةةويض 
 خعيًا في أي وقت شاء.

 

المالية المترتبة عليهةا، وتنفيةذ  تالدائرة هي الجهة المخت ة بقبض أموال الجامعة وتح يلها ودفخ االلتزاما (:4) المادة
 رة المالية عبقًا ألنظمة الجامعة وتعليماتها والقرارات ال ادرة بمقتضاها.جميخ أعمال اإلدا

 

المدير مسةؤول أمةام الةرئيس عةن حسةابات الجامعةة ومعامالتهةا الماليةة والسةجالت الخا ةة بهةا، والمحافظةة  (:5) المادة
 على أموال الجامعة والتحقق من تعبيق أحكام هذه التعليمات.

 

الموظفةةون مسةةؤولون أمةةام المةةدير كةةل حسةةب اخت ا ةةه عةةن تةةدقيق العمليةةات الماليةةة وتثبيتهةةا فةةي        أ.       (:6)المااادة 
 السجالت المالية وعلى النظام المحوسب المعد لهذه الغاية.

 
 12/12/2018( تاريخ 2019-12/13/2018رقم ) العمداء*قرار مجلس   
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خعةةأه أو تق ةيره أو مةن جةراء عةة كةل موظةف مسةؤول شخ ةيًا عةن أي خسةارة ماديةة تلحةق بالجام  .ب

 .المناسبةتح يلها منه وفق اإلجراءات بلجامعة وتقوم اإهماله، 
 

 الثاني: الموازنةالفصل 
 

الجامعة مؤسسة من مؤسسات القعاع الخاص وتمتلكها الشةركة وهةي شةركة مسةاهمة خا ةة ذات مسةؤولية  (:7) المادة
 محدودة.

 

  ة بها ومنف لة عن موازنة الشركة.للجامعة موازنة مستقلة خا (:8) المادة
 

كةانون  اليةوم األول مةن شةهرتعد الدائرة المالية موازنة الجامعةة علةى أسةاس سةنة ماليةة واحةدة للفتةرة مةا بةين  (:9) المادة
 الحادي والثالثين من شهر كانون األول لنفس السنة. وحتى اليومالثاني 

 

 ديرية السنوية للجامعة مراعيًا األمور اآلتية:مشروع الموازنة التق ينظم المدير (:10) المادة
متعلبةةات وزارة التعلةةيم العةةالي مةةةن حيةةث التبويةةب الرئيسةةي والفرعةةةي ل يةةرادات والنفقةةات المتكةةةررة  .أ

 والنفقات الرأسمالية.

والوحةةدات التنظيميةةة المختلفةةة والمتضةةمنة الكليةةات والعمةةادات  المخ  ةةات التةةي تٌقةةّدر مةةن قبةةل .ب
 .األجور المتوقعة للشوانر فيها احتياجاتها، وتحديد

ضةةافة  .  االسةةتعانة بالبيانةةات الماليةةة التةةي تبةةين مةةا ن فّةةذ مةةن عمليةةات ماليةةة مةةخ السةةندات المسةةجلة وا 
 المستجدات والتوسعات المتوقعة في سنة الموازنة المعلوبة.

لعلمةي، خا ة في الموازنة إضافة لمتعلبةات وزارة التعلةيم العةالي والبحةث اوبنود استحداث أبواب  .د
، مثةةةةل الضةةةةمان االجتمةةةةاعي والضةةةةرائب والنفقةةةةات التةةةةي مرجعيتهةةةةا قةةةةوانين القعةةةةاع الخةةةةاصوهةةةةي 

 الرأسمالية.

ر د مخ  ات إضافية لملحق الموازنة السنوية وذلك في الحاالت التي يقررها المجلةس، علةى  .ه
 أن تتبخ في ذلك اإلجراءات ذاتها التي تعبق عند إعداد الموازنة السنوية للجامعة.

 
 

قرارها من قبل الجهات المخت ة في الجامعة، ثم ترفخ إلةى  (:11) المادة يقدم المدير للرئيس مشروع الموازنة لدراستها وا 
 .مجلس التعليم العالي إلقرارها

 

 الثالث: النفقاتالفصل 
 

تقسةيم النفقةات وكيفيةة ي  در الرئيس )التعليمات( الخا ةة بةإجراءات ال ةرف وتةدقيق المعةامالت و       أ.     (:12المادة )
عدادها وتدقيقها.  تنظيم سندات ال رف وا 

جازتها من المدير.    ب.                    يتم ال رف بقرار من الرئيس بموجب المستندات المالية بعد تدقيقها وا 
 

في الجامعة بناء على عقود تقوم شعبة الرواتب في الدائرة بتنظيم جداول شهرية برواتب العاملين       أ.      (:13المادة )
، العمل وقرارات التعيين الموقعةة مةن الجهةة المخولةة بةذلك بعةد التأكةد مةن مباشةرة العةاملين لعملهةم

 من المدير، واعتمادها من الرئيس لل رف. الجداول تدقيقومن ثم يتم 
مين ال ةحي، والسةلف استقعاع القسةع الشةهري عةن الضةمان االجتمةاعي، وضةريبة الةدخل، والتةأ   ب.            

 ونيرها من جميخ العاملين، على أن يتم ذلك وفقًا للقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها.
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يةةةام مةةةن نهايةةةة كةةةل شةةةهر، ويجةةةوز للةةةرئيس فةةةي أت ةةةرف الرواتةةةب والعةةةالوات واألجةةةور قبةةةل ثالثةةةة    .             
 يقرر  رفها قبل ذلك. أنحاالت يقدرها 

 

دورات تدريبيةة فةي الخةار  وفةق التعليمةات  أوفي بعثات علميةة  بتعثينت رف رواتب ومخ  ات الم .أ   (:14المادة )
 التي ي درها الرئيس لهذه الغاية.

لمةةدة ال تزيةد علةةى مقةدمًا يوافةق علةةى  ةرف راتةب وعةةالوات أي مةن العةاملين فةةي الجامعةة أن للةرئيس  .ب 
 و ال يفية.أجازته السنوية إشهرين، وذلك خالل 

فةي  أو ي رف للمتعاقدين مخ الجامعة للعمةل فيهةا والمعةارين لهةا فةي معلةخ الععلةة ال ةيفية أن يجوز .  
جةازة التةي يسةتحقونها حتةى نهايةة والتعويضةات وبةدالت اإل والمكافاتجميخ الرواتب والعالوات  ،خاللها
وفةوا أععلة، وكةانوا قةد عاراتهم تنتهي بنهاية تلك الإ أو كانت عقودهم إذاو عن أي جزء منها، أ الععلة

 جازة لمن انتهت خدماتهم فيها.بجميخ التزاماتهم للجامعة، كما يجوز  رف بدالت اإل
 
 
 

سند ال رف هو الوثيقة المالية المعتمدة رسميًا إلنفاق أي مبل  من موازنةة الجامعةة، ويةتم تنظيمةه مةن      أ.   (:15المادة )
متضةةةةمنًا التفا ةةةيل والبيانةةةةات واإليضةةةاحات الكافيةةةةة  قبةةةل الموظةةةف المخةةةةتص علةةةى النمةةةةوذ  المعتمةةةد

 والتبويب الحسابي المعتمد.
يجب أن يكون سند ال رف معةززًا بالوثةائق والمسةتندات الثبوتيةة الالزمةة المؤيةدة لمشةروعية ال ةرف،  .ب

ويقةةوم المةةدير بتةةدقيق هةةذه الوثةةائق والمسةةتندات المرفقةةة والتوقيةةخ علةةى سةةند ال ةةرف إقةةرارًا ب ةةحته مةةخ 
مرفقةات مةةن النةةواحي الماليةة والحسةةابية وفقةةًا لتعليمةةات وأنظمةة الجامعةةة، كمةةا يوقةخ الةةرئيس علةةى سةةند ال

 ال رف مخ الشيك المرفق بالسند والمسحوب على أحد البنوك المعتمدة لدى الجامعة.
 تقوم الدائرة ب رف فواتير المشتريات بعد تدقيقها معززًة بأوامر الشراء والعقود. . 
ر بعقةةود الشةةراء الموقعةةة مةةن الجهةةة المخت ةةة وينفةةذ مةةا فيهةةا مةةن التزامةةات متعلقةةة بقةةبض يحةةتفظ المةةدي   .د

الشةةيكات الم ةةدقة، وكفةةاالت ال ةةيانة، والكفةةاالت الم ةةرفية المتعلقةةة بتجهيةةز المةةواد وحسةةن التنفيةةذ، 
لثةاني وعليه متابعة تمديد فترة الكفةاالت الم ةرفية أو المعالبةة بتسةديدها فةي حةال عةدم التةزام العةرف ا

 ببنود العقد.
 خالل بأي من بنود عقد الشراء، تعبق الشروع الجزائية الواردة في العقد.في حالة اإلهة.   

 
 

تقةةةوم الشةةةركة بتسةةةديد الفةةةواتير الخا ةةةة باإلنشةةةاءات المقامةةةة فةةةي حةةةرم الجامعةةةة ومرافقهةةةا مةةةن حيةةةث الت ةةةميم     (:16) المادة
 على حسابات الجامعة. عد تنفيذها، وت ضاف كلفتهابنشاءات للجامعة ثم تسلم هذه اإلوالتنفيذ، 

 

 

 الرابع: اإليراداتالفصل 
 

 تتبخ اإلجراءات اآلتية في تح يل الرسوم الدراسية أو أي إيرادات أخرى.  (:17) المادة
يقوم المجلس بإ دار التعليمات الخا ة بالرسوم الدراسية المعلوب استيفاؤها من العلبة في الكليات  .أ

 ،والتفوق العلمي ،األشقاء خ مالتي يتمتخ بها العلبة مثل  الخ ملمختلفة، وكذلك حاالت واألقسام ا
 أخرى. خ وماتوالموجبات االجتماعية وأي  ،والنشاعات

ي در المدير وبعد موافقة الرئيس لوائح داخلية لموظفي الدائرة باإلجراءات التنفيذية لكيفية استيفاء  .ب
 الرسوم الدراسية.
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يكون مسؤواًل عن أي بحيث  ال ندوق أن يتأكد من َعّد ما يستلم من مبال  نقديةيجب على أمين  . 
       عليه أن يتفحص توفر عنا ر الشيك الرئيسية القانونية.كما يجب ، ابعد قبضه انقص فيه

 
 

 ي عابق أمين ال ندوق كشوف المقبوضات مخ المبال  المستلمة يوميًا.        أ   (:18) المادة
 مفردات كشوف المقبوضات مخ سندات القبض. المحاسبةيدقق قسم  .ب
على أمين ال ندوق أن يودع يوميًا في حساب الجامعة لدى البنوك المعتمدة جميخ المبال  الواردة فةي  . 

كشوفات المقبوضات اليومية مقابل و والت إيداع رسمية، أما ما يقبض بعد فترة إقفال البنك، فةيحفظ 
 دير ويودع في اليوم التالي. في الخزنة الحديدية لدى الم

 
 

يقوم الموظفون في الدائرة بمتابعة تح يل باقي الرسوم المستحقة على العلبة الذين سمح لهم بتقسيعها وفي  (:19) المادة
 المواعيد المحددة لها.

 

العلبةة، مةن حيةث سةاعاتهم يتم التنسيق المستمر مخ دائرة القبول والتسجيل فةي كةل األمةور الماليةة المتعلقةة ب    (:20) المادة
التسةةجيل، واالنسةحابات مةةن الجامعةةة أو تأجيةةل الف ةول الدراسةةية ومةةا قةد يترتةةب علةةى ذلةةك  الدراسةية، وبةةراما
 من أمور مالية.

 
 

 الفصل الخامس: السلف واألمانات              
 

 

 ،ن هنةاك ضةرورة لةةذلكأذا رأى إ علةةى علبةه ألي موظةف بنةاءً شخ ةية ن يةأمر ب ةرف سةةلفة أ للةرئيس  أ.     (:21المادة )
 قساع شهرية محددة.أستقعخ من راتبه بت   نأعلى 

 للرئيس الموافقة على  رف سلف عمل ألي موظف في الحاالت اآلتية:  ب.                
سةةةلفة عمةةةل مؤقتةةةة ولمةةةدة محةةةددة مخ  ةةةة إلنفاقهةةةا علةةةى خةةةدمات عامةةةة تقتضةةةيها م ةةةلحة       .1

ة، تسدد السلفة بعةد االنتهةاء مةن اإلنفةاق بتقةديم الفةواتير األ ةولية ينالجامعة أو لشراء لوازم مع
للةةدائرة بعةةد تةةةدقيقها، وي ةةادق عليهةةةا المخةةول بال ةةرف ويجةةةري لهةةا القيةةةد األ ةةولي والتبويةةةب 
ذا كانةةت النفقةات أقةل مةةن السةلفة، فيعةاد المبلةة  المتبقةي ألمةين ال ةةندوق  الحسةابي المناسةب، وا 

 مقابل سند قبض رسمي.

عمةةل متكةةررة لةةبعض المةةوظفين الةةذين تقتضةةي عبيعةةة عملهةةم تسةةديد أثمةةان خةةدمات أو  ةلفسةة      .2
شراء لوازم متكررة يحددها الرئيس، وتجري عليها المحاسبة بتقديم مستندات المبال  التي أنفقةت 

 من أ ل السلفة إلى الدائرة لتدقيقها وتسديد قيمتها.

ن الجامعة أو انتفى الغرض الذي من أجله تسترد سلف العمل من الموظف إذا انتهت خدماته م . 
  رفت له السلفة.

 

ن يوافةق علةى  ةرف سةلفة مقةدمًا علةى حسةاب أي أللرئيس بناء على تنسيب من لجنة الععاءات المركزيةة      (:22)المادة
يقدمةةه أو شةةيك م ةةدق مقابةةل كفالةةة بنكيةةة نيةةر مشةةروعة وذلةةك حسةةب االتفةةاق الموقةةخ  ععةةاء تمةةت إحالتةةه

نذار عند إو أخعار إععاء الرئيس حق م ادرة الكفالة دون إبقيمة السلفة، ويدر  فيها موافقته على المتعهد 
يحةةدد الةةرئيس كيفيةةة اسةةترداد هةةذه السةةلفة، ويشةةترع فةةي تعبيةةق هةةذه المةةادة حيةةث بالتزاماتةةه،  المتعهةةد خةةاللإ

 مراعاة الوضخ المالي للجامعة.
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ن يثبت استخدام ما أوعليه  ،بأمواله الخا ة عن قيمة السلفة السلفة مسؤوالً  يكون الموظف الذي  رفت له    (:23)المادة
نفةةق منهةةا لألنةةراض المحةةددة لهةةا، وذلةةك بوثةةائق ومسةةتندات تعةةزز ذلةةك، وتقةةديم مةةا يثبةةت ر ةةيدها النقةةدي، أ

نهةةا ستسةةتعمل فةةةي أو أنهةةا اسةةتعملت أهةةذه السةةلفة والتحقةةق مةةةن حركةةة مةةن يفوضةةه مراقبةةةة  أومةةدير الوعلةةى 
 نراض المحددة لها.األ

 

 

 السجالت والنماذج والبطاقات: سادسالفصل ال
 

وأشةةكال السةةجالت والنمةةاذ  والبعاقةةات التةةي يجةةب اسةةتعمالها وتنظيمهةةا إلثبةةات وضةةبع  أنةةواعمةةدير اليحةةدد  (:24المادة )
 الشؤون المالية في الجامعة.

 

سةةنوات بعةةد  عشةةرتعملة فةةي الجامعةةة لمةةدة ال تقةةل عةةن حفةةظ المسةةتندات والنمةةاذ  والسةةجالت الماليةةة المسةةت   (:25المادة )
ن يوافق على تسليم أي أتالفها بعد ذلك وفقًا للتعليمات التي ي درها الرئيس، وله إويجوز  ،بها انتهاء العمل

 لى الجهات الرسمية المعنية لتوثيقها.إمن هذه السجالت والوثائق 
 

 سية في الجامعة الخصومات والمنح على الرسوم الدرا: سابعالفصل ال
 

 للعلبة بنسب متفاوتة، وفق الحاالت التالية:الخ ومات والمنح عمان األهلية  تقدم جامعة(: 26)المادة
 % من رسوم الساعات المعتمدة.50لين في الجامعة: أبناء العامخ ومات  -
 . ن رسوم الساعات المعتمدة% م20خ ومات األشقاء:  -
 .ن رسوم الساعات المعتمدة% م25-15س الجامعة: خ ومات أبناء العاملين في مدار  -
 خ ومات علبة مدارس الجامعة. -
 خ ومات المتفوقين في نتائا الثانوية العامة. -
 دينار. 200خ ومات المتفوقين أكاديميًا:  -
 خ ومات للعلبة المسجلين عن عريق وكالء الجامعة بموجب االتفاقيات المبرمة مخ الجامعة. -
ل الشقيقة بموجب االتفاقيةات المبرمةة بةين الجامعةة والملحقيةات الثقافيةة فةي خ ومات لعلبة بعض الدو  -

 األردن.
 خ ومات لبعض الشركات بموجب االتفاقيات المبرمة مخ الجامعة. -
 خ ومات التفوق الرياضي والثقافي والفني. -
 خ ومات ألبناء العاملين في النقابات المهنية. -
 .خ ومات الحاالت اإلنسانية وذوي اإلعاقات -
 .خ ومات اجتماعية يتم إقرارها من قبل رئيس الجامعة -
 .وفق توجيهات من رئيس الجامعةومنح مات خ و  -
 وفق اتفاقيات مخ مؤسسات حكومية ودوائر أمنية.ومنح خ ومات  -
 والمبتعثين. لعلبة الدراسات العليا/ الموفدين منح مقدمة -

 

واستمراريتها:الخ ومات تقديم ع شرو  (:27)
 .الخ مال يجوز للعالب أن يجمخ أكثر من نوع من  -
 على رسوم الساعات الدراسية فقع وال تشمل رسوم التسجيل. الخ وماتتكون  -
 .بالخ وماتالف ل الدراسي ال يفي نير مشمول  -
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 .للخ مالساعات الدراسية الم عادة نير خاضعة  -
، وعةةدم الح ةةول علةةى عقوبةةة بمعةةدل ال يقةةل عةةن مقبةةول الخ ةةومات الممنوحةةة مسةةتمرة شةةريعة النجةةاح -

 .تأديبية من درجة إنذار فأكثر
الممنوح للعالب في حةال تحويلةه مةن دراسةة تخ ةص إلةى دراسةة تخ ةص  الخ مت حسم ن ف قيمة  -

 التحويل أقل من مقبول.رخر وكان معدله التراكمي عند 
 
 

 أحكام عامة: ثامنالفصل ال
 

 

جةةراء التحةةويالت دفعةةة إو حةةواالت ماليةةة، ويجةةوز أدية تنيةةة باعتمةةادات مسةةالمشةةتريات الخارجقيمةةة يةةتم دفةةخ  (:28المااادة )
ن تؤخةةةذ الضةةةةمانات التةةةةي تكفةةةةل تسةةةةليم أعلةةةةى  مةةةةة،و دفعةةةةات مقدأ ،دفعةةةةات علةةةةى الحسةةةابعلةةةةى  وأ ،احةةةدةو 

 المشتريات ضمن الموا فات المقررة واألوقات المحددة.
 

ي ةةاالت إو أئةةة دينةةار، بمسةةتندات اهةةا فةةي الحالةةة الواحةةدة علةةى موالتةةي ال تزيةةد قيمت النفقةةاتذا تعةةذر تعزيةةز إ  (:29المادة )
نةه أنفةاق و ن يقةدم شةهادة خعيةة بتوقيعةه تبةين مقةدار هةذا اإلأ باإلنفةاقألي سبب من األسةباب، فعلةى مةن قةام 

 ق هذه الشهادات من الرئيس. دّ ن ت  ى أو ألعمال تتعلق بها علأ رف لم لحة الجامعة 
 

ويجةري قيةد  ،نسةخة منهةا ةالدافعةالجهةة عى وت عي االت رسمية إموال لحساب الجامعة بموجب أليتم قبض ا    (:30) المادة
موال في حساب الف ل والمادة المتعلقين بها في الموازنةة العامةة للسةنة الماليةة جميخ المقبوضات من تلك األ

 .يداعهاا  حفظها و موال وتسجيلها و الجارية، وي در الرئيس التعليمات الخا ة بإجراءات قبض هذه األ
 

 .يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية ل بالغ عنه أي شيك في حال فقدان    (:31)المادة
 

مةةوال الجامعةةة بعةةد أه ال يجةةوز اسةةتعمال أنةة، علةةى المعتمةةدة لةةدى الجامعةةةمةةوال الجامعةةة فةةي البنةةوك أتةةودع     (:32)المااادة
 سباب.يداعها ألي سبب من األإقبضها وقبل 

 

 موال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحاالت اآلتية:رد األت      (:33)المادة
 التعليمات والقرارات ال ادرة بموجبها. جازت ذلكأذا إ   .أ

سيب من تنبو بموافقة الرئيس وال أل حابها مهذه األ، ويتم رد موال قد استوفيت خعأً ذا كانت األإ .ب
 المدير.

 
 

أو تةةم قبضةةه لحسةةاب أي  يةةه نةةص فةةي موازنتهةةافلةةم يةةرد و فةةخ للجامعةةة مبلةة  د   أيمانةةات يقيةةد فةةي حسةةابات األ    (:34)المااادة
ه مانات ويخضخ من حيث عريقةة قبضةه وقيةدالمبل  في سجل األ ان التفا يل الخا ة بهذدوّ وت   جهة أخرى،

 .و الحية  رفه ألحكام هذه التعليمات
 

 .يرادًا لحساب الجامعةإ تقيدخمس سنوات من تاريخ قبضها يعالب بها بعد مرور لم ت رف ولم مانة أكل  (:35)المادة

 يةراداتحيةث اإل يبةين فيةه الوضةخ المةالي للجامعةة مةن أشةهر،مدير للرئيس تقريرًا ماليةًا كةل ثالثةة اليقدم     .أ(:36المادة )
 والنفقات.
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 مةةن أشةةهرثالثةةة  أق ةةاهالمجلةةس التقريةةر السةةنوي المةةالي والحسةةاب الختةةامي فةةي موعةةد  إلةةىيقةةدم الةةرئيس  .ب
 انتهاء السنة المالية.

مةةدير الوظةةائف التةةي يعلةةب مةةن شةةانليها تقةةديم العلةةى تنسةةيب  يحةةدد الةةرئيس بموجةةب تعليمةةات ي ةةدرها بنةةاءً     (:37)المادة
 كفاالت مالية، وتحدد التعليمات مقادير هذه الكفاالت وشروعها.

 
و حقةوق ماليةة، أالتةزام  و يرتةب عليهةا أيأرتب للجامعةة أي حةق و اتفاق يأمدير بنسخة عن كل عقد اليزود  (:38)المادة

 .االتفاقو أوذلك لالعتماد عليها عند تنفيذ ذلك العقد 
 

 ي:أتمور المالية المتعلقة بالجامعة وب فة خا ة ما يي در المجلس التعليمات الالزمة لتنظيم األ (:39)المادة
 الرياضية، والثقافية، ونيرها. وأنشعتهمت العلبة تحديد المبال  التي تساهم بها الجامعة في رحال .أ

مةةن نفقةةات الضةةيافة والحفةةالت تنظيميةةة،  وحةةدة عمةةادة أو وأتحديةةد المخ  ةةات الماليةةة لكةةل كليةةة  .ب
 وعريقة  رفها.

تمرات ؤ المةةةدعةةةم ، مةةةن نفقةةةات تنظيميةةةةة وحةةةدعمةةةادة أو و أتحديةةةد المخ  ةةةات الماليةةةة لكةةةل كليةةةة  . 
 وبدالت السفر.

 تةةأجيروشةةروع  ات،لبةةاومنةةازل الع ،ومسةةاكن العةةاملين ،نتفةةاع مةةن مرافةةق الجامعةةةتحديةةد بةةدالت اال .د
 وااللتزامات المترتبة على المنتفعين بها. ،وتحديد البدالت وكيفية دفعها

 الجامعة.قسم التعليم المستمر في نظمها يتحديد بدل الدورات التدريبية التي  .ه
تحديةةد  ذلةةك، ويةةتمتقتضةةي عبيعةةة عملهةةم لمةةوظفي الجامعةةة لمةةن  (مسةةؤولية ماليةةة) ةةرف تعةةويض  .و

 .قيمة ذلك التعويض وشروع دفعه
 
 

أي مةن المةوظفين المةاليين فةي الجامعةة  ه التعليمةات إلةىمدير حق تفويض بعض  الحياته الواردة في هةذلل (:40المادة )
 الذين تقتضي عبيعة عملهم هذا التفويض ويكون التفويض خعيًا ولفترة محددة.

 
 

ما في البنك إن يحفظها أ و وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعةأوراق مالية أعلى كل موظف تكون بحيازته  (:41المادة )
 في الجامعة. ةخا ال ةحديديالخزنة الفي  أوالمعتمد 

 

يةةتم إحالةةة الشةةةخص  ،قيودهةةاأو دفاترهةةةا  وأو تزويةةر فةةي سةةجالتها أالجامعةةة  أمةةةوالعنةةد وقةةوع اخةةتالس فةةي  (:42المادة )
 ي للجهات المخت ة التخاذ اإلجراءات المناسبة بحقه.المعن

 

 .ايتعارض معه أو احكامهأ ي در الرئيس اللوائح  التنفيذية الالزمة لتعبيق هذه التعليمات بما ال يخالف   (:43المادة )
 

 هذه التعليمات. أحكامعن تنفيذ  والنالرئيس والمدير مسؤ    (:44المادة )
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والمعدلةة بموجةب قةرار ، 2010لسةنة  "*فةي جامعةة عمةان األهليةة اللوازم العامةةتسمى هذه التعليمات "تعليمات  (:1المادة )
 من تاريخ إقرارها.بها ، وي عمل 31/8/2016 ( تاريخ2016 - 18/4/2015مجلس األمناء رقم )

  

ما لم تدل القرينةة  ،حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخ  ة لها أدناه اآلتيةرات يكون للكلمات والعبا (:2المادة )
 على نير ذلك:

  الجامعة : .جامعة عمان األهلية
 الرئيس : .جامعةالرئيس 

 العميد : .عميد أي كلية/عمادة
 المدير : .دائرة أو مركز أو مكتبوحدة إدارية أو مدير أي 

 المدير المالي : .لية في الجامعةدائرة الماالمدير 
 الدائرة : .دائرة اللوازم العامة

 مدير الدائرة : .مدير دائرة اللوازم العامة
 اللوازم : .األموال المنقولة الخا ة بالجامعة بمختلف أنواعها

خراجها و رفها  المستودع : .أي مستودع رئيسي أو فرعي لتخزين اللوازم وا 
 المناقص : .م بعرض لالشتراك في ععاءات اللوازمأي شركة أو شخص يتقد

 المتعهد : .كل من أحيل عليه ععاء أو التزام بتوريد لوازم للجامعة
 اللجنة  : لجنة الععاءات المركزية في الجامعة.

لجنة الععاءات الفرعية المشكلة بقرار رئيس الجامعة للععاءات التي تقل عن 
 ف دينار أردني.رال( خمسة 5,000)

 اللجنة الفرعية :

 السعر : .قيمة أو ثمن اللوازم المعلوبة
 اللجنة الفنية : .جان الععاءاتلل اللجنة المشّكلة لتقديم االستشارة الفنية

 الشروط الخاصة : تي تعلبها الجهة المعنية إضافة إلى الشروع العامة.الالشروع 
 

 مهام الدائرة الفصل األول:
 

 :ائرة المهام والمسؤوليات اآلتيةتتولى الد (:3المادة )

 توفير اللوازم التي تحتاجها الجامعة وفح ها وتسلمها وتسجيلها وترميزها. .أ
شةةراف علةةى التوزيةةخ  .ب تخةةزين المةةواد فةةي المسةةتودعات ومةةا يتعلبةةه ذلةةك مةةن تنسةةيق و ةةيانة وجةةرد وا 

 ومراقبة المخزون السلعي ومدى  الحيته.

أو عةةةن عريةةةق إعالنةةةات  وسةةةائل االت ةةةال المتاحةةةة،عبةةةر االت ةةةال بم ةةةادر توريةةةد اللةةةوازم مباشةةةرة  .ج
 الععاءات.

 
 
 
 
 
 

 31/08/2016( تاريخ 2016-18/04/2015*قرار مجلس األمناء رقم )
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 .وتحديثها قوائم بالمتعهدين والمشتركين والمواد عدادإ .د
 

 ل جراءات اآلتية: اً شراء اللوازم وفق يتم   . 1 (:4)المادة
يتضةةمن علةةب  ، علةةى أن، وذلةةك قبةةل مةةدة تكفةةي للقيةةام بةةإجراءات الشةةراءيربعلةةب مةةن العميةةد أو المةةد .أ

موا فات فنية دقيقة ومحددة للوازم المعلوب شراؤها، وينعبق ذلك ب ورة خا ة علةى  تزويد اللوازم
 لخ.التدريسية والبحثية والتجهيزات المكتبية.....إومعدات ومواد ولوازم المختبرات  تجهيزات

ل علبةةات تزويةة .ب للح ةةول علةةى الموافقةةة المبدئيةةة  ؛سعلةةى الةةرئي د اللةةوازم إلةةى أذون شةةراء لتعةةرضت حةةو 
 ليتم تأمينها وفق بنود هذه التعليمات.

 :لل الحيات اآلتية وفقاً بقرار من رئيس الجامعة يتم شراء اللوازم    .2               
 .ينارد خمسمائة 500 تقل عناللوازم المعلوبة قيمة إذا كانت موافقة الرئيس  .أ

دينةار دون خمسةمائة  500اللةوازم المعلوبةة تزيةد عةن قيمةة إذا كانةت  لجنة الععاءات الفرعيةةتنسيب  .ب
 .دينار خمسة آالف  5,000أن تتجاوز

خمسةةةة رالف  5,000اللةةةوازم المعلوبةةةة تزيةةةد عةةةن قيمةةةة لجنةةةة الععةةةاءات المركزيةةةة إذا كانةةةت تنسةةةيب  . 
 .دينار

 

 : العطاءات المركزيةالفصل الثاني
 

النحو  علىرالف دينار خمسة  5,000الععاءات المركزية للوازم التي تزيد قيمتها عن الرئيس لجنة  ل  شكج ي      .1    (:5)ادةالم
 اآلتي:

 رئيسًا. -الرئيس أو من يفوضه   -
 مدير الدائرة.  -

 المدير المالي.  -

 ي بالععاء.عنِ المَ  المكتب /المركز /الدائرة /ممثل عن الكلية  -

 ر من العاملين في الجامعة يتم تعيينهم سنويًا بموجب قرار من الرئيس.أو أكث ناعضو   -

حضةره  ذاتعقد اللجنةة اجتماعاتهةا بةدعوة مةن رئيسةها كلمةا دعةت الحاجةة إلةى ذلةك، ويعةد االجتمةاع قانونيةًا إ   .2
مكتةةب ال المركةةز/ الةةدائرة/ العمةةادة/ رئيسةةها وأربعةةة مةةن أعضةةائها علةةى األقةةل، علةةى أن يكةةون ممثةةل الكليةةة/

ذا تسةةةاوت  المعنيةةةة بالععةةةاء مةةةن بيةةةنهم، وتتخةةةذ اللجنةةةة قراراتهةةةا بأنلبيةةةة أ ةةةوات أعضةةةائها الحاضةةةرين، وا 
 ده الرئيس.الجانب الذي أي   ح  رج  األ وات ي  

يتةةةولى حفةةةظ القيةةةود والسةةةجالت والملفةةةات الخا ةةةة بأعمةةةال اللجنةةةة الةةةذي لجنةةةة السةةةر  ن الةةةرئيس أمةةةينَ عةةةيج ي     .3
عةن تةدقيق نمةاذ  الععةاءات واإلعالنةات العائةدة لهةا  ت المتعلقة بها، ويكون مسةؤوالً وبالععاءات والمعامال

 ها وتدقيق مرفقاتها.دِ دَ والتأكد من م  

 

مةن الموعةد المحةدد لفتحةه،  ( يومةاً 15قبةل مةدة ال تقةل عةن ) المركزي عاءرئيس اللجنة عن عرح الع ن  علِ ي      .1    (:6المادة )
المةواد المعلوبةة بشةكل عةام أو العلةب  نةاً بيج م   ،حيفة يوميةة واحةدة علةى األقةلعلى أن ينشر اإلعالن في  

 واإلجراءات المتعلقة بالععاء.العامة والخا ة من المناق ين شراء نسخة من الععاء متضمنًا الشروع 



201 
 

أنظمة وتعليمات(و دليل التشريعات )قوانين        

جراءاته مبدأ المنافَ مركزي يراعى عند عرح أي ععاء     .2 لمؤهلةة للجهةات ا سةِ أن تحقق شروعه وموا فاته وا 
ععاء مدة كافي لتلك الجهات لدراسةة وثةائق الععةاء  ةالقادرة على القيام بااللتزامات المعلوبة في الععاء، وا 

 وتقديم العروض لها.
م كفالةة بنكيةة بمبلة  ال يقةل قةدج أن ي  نةاقص مخ مراعاة أحكام فقرة )ب( من هذه المادة يترتةب علةى الم    أ.   .3

قيمة العرض الذي تقدم به، أو أن يقدم تأمينًا نقديًا يعةادل تلةك النسةبة، ة بالمائة من ثالث%( 3عن )
 بالكفالة أو التأمين. ز  عز  نظر في أي عرض نير م  وال ي  

( من هذه المادة، ولها كذلك أ/3للجنة تخفيض نسبة الكفالة أو التأمين المن وص عليها في الفقرة ) ب.   
فةي أي ععةاء وتقةديم مبلة  مقعةوع فيةه، ولهةا إعفةاء المشةتركين عدم اشتراع تقديم الكفالة أو التةأمين 
 من خار  المملكة من تقديم الكفالة.

االجتمةاع ، ويؤشةر عليهةا بمحضةر هةالعةروض، ويةدعو اللجنةة لالجتمةاع لفتحا مِ بتسةلس يقوم أمين سر اللجنةة  .4
ارتأت عدم جدوى إعادة وللجنة إذا  .ثالثةالعروض عن عدد قل يال  بيت العروض التي فتحت على أنلتث

 العرح، ولمواجهة أمور عارئة، الحق في فتح الععاءات التي تقل عروضها عن ثالثة.
لتسةةهيل  نمةةوذ  م عةةدذ لهةةذه الغايةةة،يقةةوم أمةةين سةةر اللجنةةة بتثبيةةت المعلومةةات الةةواردة فةةي هةةذه العةةروض فةةي  .5

 دراسة المقارنة.
وض دون أن يكةون ألي مةنهم حةق االشةتراك فةي أعمةال يجوز للجنة دعوة المشتركين إلى جلسةة فةتح العةر  .6

 اللجنة أو التدخل فيها بأي  ورة من ال ور.
 

 ،يترتب على اللجنة التقيد عند اإلحالةة بأفضةل العةروض المسةتوفية لشةروع دعةوة الععةاء وأنسةب األسةعار .1 (:7المادة )
مكانية التنفيذ ضمن المدة الم ،مخ مراعاة درجة الجودة المعلوبة حددة ومدى قةدرة المتعهةد الماليةة والفنيةة وا 

 للقيام بالعمل المعلوب حسب الشروع والموا فات.
 

 أو ال تتناسب مخ التقديرات الموضوعة للوازم ،إذا وجدت اللجنة أن األسعار المقدمة في أي ععاء مرتفعة .2
 ، فيترتب عليها اتخاذ أحد اإلجراءات اآلتية:المعلوبة

لتخفةةيض األسةةعار إلةةى المقةةدار  ؛الموضةةوعةاألقةةرب إلةةى التقةةديرات  ناق ةةينالتفةةاوض مباشةةرة مةةخ الم .أ
 الذي تراه اللجنة مناسبًا.

علةةى األسةةعار والشةةروع  أو مةةخ نيةةرهم للح ةةول ،المناق ةةينإلغةةاء الععةةاء والتفةةاوض مباشةةرة مةةخ  .ب
 المناسبة، وتلزيم اللوازم المعلوبة بموجب تلك األسعار والشروع على من تم اعتماده.

 .من هذه التعليمات (6دة عرح الععاء حسب المادة )عاإ  . 
 

 

)لجنةةة فنيةةة( مةةن العةةاملين فةةي الجامعةةة أو مةةن أو للجنةةة االسةةتعانة بةةأي خبيةةر أو فنةةي أو ذي اخت ةةاص  .1 (:8المادة )
أو العةةةةروض المقدمةةةةة فيةةةةه أو أي موضةةةةوع رخةةةةر ممةةةةا يةةةةدخل ضةةةةمن مركةةةةزي خارجهةةةةا لدراسةةةةة أي ععةةةةاء 

ا النظةام، وت ةرف لةذلك الخبيةر أو الفنةي أو  ةاحب االخت ةاص مكافةأة اخت ا ها بمقتضى أحكةام هةذ
 بشأنها. مناسباً  تعرض على اللجنة إلقرار ما تراه يحددها الرئيس، وبعد اكتمال هذه الدراسةمالية 

أو التجهيةةةزات ممثةةةل الجهةةةة العالبةةةة لهةةةذه المةةةواد، أن تزيةةةد فةةةي عةةةدد الوحةةةدات  موافقةةةةبعةةةد  ،يحةةةق للجنةةةة .2
أو أن فةي المةواد األخةرى مةا  ،أو إلغائها إذا وجد أن األسعةةار المعروحةة عاليةة ،أو التقليل منها ،المعلوبة

 يعوض عنها.
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لالستيضةةاح عةةن بعةةض األمةةور الفنيةةة، كةةذلك المفاوضةةة علةةى تخفةةيض  المناق ةةينيحةةق للجنةةة اسةةتدعاء  .3
 .وليس من الضروري التقيّد بأرخص األسعار ،األسعار

مركةةةز جودتهةةةا و م ةةةدر البضةةةاعة و  حالةةةة دون التقيةةةد بأقةةةل األسةةةعار رخةةةذة بعةةةين االعتبةةةاراإل يمكةةةن للجنةةةة .  4
 الشركة أو المؤسسة.

 

مةن رئةيس اللجنةة، ويحةدد المةدير المةةالي عريقةة الةدفخ والتأمينةات  ي ةدر قرار اإلحالة على المتعهةد موّقعةاً  .1 (:9المادة )
ثةةم  ،لةةرئيس للم ةةادقة عليةةهإلةةى اة مةةخ عقةةد التجهيةةز والكفةةاالت الم ةةرفية المعلوبةةة، ويرسةةل قةةرار اإلحالةةة

 لمدير المالي للتنفيذ.إلى ايرسل 
بمةا فةي المركةزي يحتفظ المدير المةالي بالكفةاالت والتأمينةات التةي قةدمها المتعهةد الةذي أحيةل عليةه الععةاء  .2

الةذين  المناق ةونمها ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة ال ةيانة، وتعةاد الكفةاالت والتأمينةات األخةرى التةي قةد
أو تسةةلم إلةةيهم شخ ةةيًا  لةةم تقبةةل عروضةةهم علةةى عنةةاوينهم المبينةةة فةةي هةةذه العةةروض. إمةةا بالبريةةد المسةةجل

 ها.مِ قيعهم على تسلس مقابل تو 
 

وفقةةةًا للشةةةروع والموا ةةةفات المقةةةررة للةةةوازم المعلوبةةةة فةةةي الةةةذي أحيةةةل عليةةةه الععةةةاء اتفاقيةةةة يوقةةةخ المتعهةةةد     .1 (:10المادة )
الشةةروع والموا ةةفات واألمةةور األخةةرى الةةواردة فةةي دعةةوة الععةةاء  أن   االتفاقيةةةفةةي  ص  نَ لععةةاء، علةةى أن ي ةةا

والوثةائق والمخععةةات المرفقةةة أو الملحقةةة بةةه، واألحكةةام واإلجةراءات المن ةةوص عليهةةا فةةي هةةذه التعليمةةات 
 .تلك االتفاقيةال يتجزأ من  ءاً جز تعتبر 

رخةر بةأي  ةورة مةن ال ةور دون  عةرفعةن الععةاء أو أي جةزء منةه إلةى أي ال يحق للمتعهد أن يتنةازل  .2
 .موافقة خعية من اللجنة وفقًا للشروع والضمانات التي تقررها

 

تنفيةةذ  اتفاقيةةةتبليغةةه قةةرار إحالةة الععةةاء عليةةه، بتوقيةةخ ( يةةوم مةةن تةةاريخ 15مةرور )إذا لةةم يقةةم المتعهةةد، بعةةد    .1   (:11المادة )
لكفةةاالت والتأمينةةات المعلوبةةة منةةه، بمقتضةةى أحكةةام هةةذه التعليمةةات، فيعتبةةر مسةةتنِكفًا عةةن الععةةاء، وتقةةديم ا

تنفيذ الععاء، وي  اَدر مبل  الكفالة أو التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في الععاء، وللجنة في هذه الحالةة 
المسةتنِكف، نةاقص المالعرض األفضل بعةد العةرض الةذي قدمةه  المناقص الذي قدمإما إحالة الععاء على 

عادة عرحه.  أو إلغاء الععاء وا 
 .لجنة الععاءات المركزيةدينار لكل من أعضاء مائة ( 100ة شهرية بواقخ )ت رف مكافأ    .2       

 

 العطاءات الفرعيةالفصل الثالث: 
 

رالف دينار على النحو خمسة ( 5,000الرئيس لجنة الععاءات الفرعية للوازم التي تقل قيمتها عن ) ل  شكج ي      .1  (:12المادة )
 اآلتي:

 اً ةرئيس دائرة المدير  -
 أمينا للسر           موظف من قسم الععاءات  -
 عضواً  العامة           مساعد مدير دائرة اللوازم  -

 عضواً       مندوب عن الجهة العالبة للوازم  -

 عضواً              مندوب عن الدائرة المالية  -

 ن مدة عمل هذه اللجنة سنة واحدة تبدأ اعتبارًا من تاريخ تشكيلها.تكو     .2 
 لرئيس إلقرارها.إلى اة مدير الدائرة ساعبو  تو ياتهاترفخ اللجنة الفرعية     .3
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يةةتم اإلعةةالن عةةن عةةرح الععةةاءات الفرعيةةة قبةةل مةةدة ال تقةةل عةةن خمسةةة عشةةر يومةةًا مةةن الموعةةد المحةةدد  .1   (:13المادة )
البريةةةد اإللكترونةةةي أو الفةةةاكس علةةةى أن أو االت ةةةال المباشةةةر، أو ا بةةةاإلعالن فةةةي ال ةةةحف، لفتحهةةةا، إمةةة

 وموا ةةفات تتضةةمن وثةةائق الععةةاء الشةةروع والموا ةةفات واإلجةةراءات المتعلقةةة بهةةا، بمةةا فةةي ذلةةك أنةةواع
رتةب علةى اللوازم أو المواد المعلوبة، والمدة التي يجب تقديم العةروض خاللهةا، ومقةدار التأمينةات التةي تت

 .ىخر أع و فيها، وأّي شر  ناقصكل م
تتولى الدائرة االت ال بم ادر توريد اللوازم من شركات محلية أو أجنبية مباشرة، وتزويةد اللجنةة الفرعيةة  .2

 بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك الم ادر.
لقةةةةادرة علةةةةى القيةةةةام يراعةةةى عنةةةةد عةةةةرح أي ععةةةةاء فرعةةةةي تحقيةةةةق مبةةةةدأ المنافسةةةةة بةةةةين الجهةةةةات المؤهلةةةةة وا .3

ععاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسته وتقديم العروض الخا ة به  .ابااللتزامات المعلوبة فيه، وا 
 

تكةةةون جميةةةخ الوثةةةائق المتعلقةةةة بالععةةةاءات الفرعيةةةة والعقةةةود والشةةةروع التةةةي تبةةةرم بشةةةأنها وسةةةائر الوثةةةائق  .1 (:14المادة )
أن توافةةةق علةةةى أن تكةةةون  الفرعيةةةة ة العربيةةةة، ويجةةةوز للجةةةانوالمعةةةامالت والمراسةةةالت المتعلقةةةة بهةةةا باللغةةة
 نجليزية.لقة بالععاءات الفرعية باللغة اإلالمخععات والموا فات والتقارير الفنية المتع

تجتمخ لجنةة الععةاءات الفرعيةة بحضةور جميةخ أعضةائها لفةتح العةروض ودراسةتها وتحليلهةا وتفريغهةا فةي  .2
باإلجماع أو بأكثرية رراء أعضائها، ولها أن تستعين بةأي خبيةر  تو ياتهاخذ ، وتتنموذ  م عدذ لهذه الغاية

 .لعاملين في الجامعة أو من خارجهاأو فني أو ذي اخت اص من ا
 

ال يجوز النظر إلى أي ععاء فرعي إذا كانت العروض المقدمة أقل من ثالثة عروض، وفي هذه الحالة  .1 (:15المادة )
ها على أن توقخ اللجنة على ظروف العروض، ويعلن عن الععةاء ضج دون فَ  تعاد العروض إلى أ حابها

الفرعةةةي مةةةرة أخةةةرى، بةةةنفس اإلجةةةراءات األولةةةى، ويجةةةوز للجنةةةة النظةةةر فةةةي الععةةةاء الفرعةةةي واتخةةةاذ القةةةرار 
 المناسب بشأنه مهما كان عدد العروض المقدمة إليها بعد اإلعالن الثاني.

عند اإلحالة بأفضل العروض المسةتوفية لشةروع دعةوة الععةاء الفرعةي،  الفرعية التقيد انلجاليترتب على  .2
مكانيةةة التنفيةةذ ضةةمن المةةدة المحةةددة، ومةةدى قةةدرة  وأنسةةب األسةةعار، مةةخ مراعةةاة درجةةة الجةةودة المعلوبةةة، وا 

ذا تسةةاوت األسةةعار علةةى االمتعهةةد الماليةةة والفنيةةة  لقيةةام بالعمةةل المعلةةوب حسةةب الشةةروع والموا ةةفات، وا 
الموا فات ومواعيد التسةليم ولةم تجةد اللجنةة الفرعيةة سةببًا للتفضةيل، فتجةرى اإلحالةة علةى أحةد والشروع و 

 وحينها يؤخذ بالسعر األفضل. ،المتقدمين بالعروض المتساوية بعد مفاوضتهم وعلب تنزيل األسعار
التقةةديرات  أن األسةةعار المقدمةةة فةةي أي ععةةاء فرعةةي مرتفعةةة وال تتناسةةب مةةخالفرعيةةة إذا وجةةدت اللجةةان  .3

 الموضوعة فيترتب عليها اتخاذ أحد اإلجراءات اآلتية:
التفاوض مباشرة مخ المشتركين األقرب إلى التقديرات الموضوعة لتخفيض األسةعار إلةى المقةدار  أ.

 .الذي تراه لجنة الععاءات الفرعية مناسباً 
نيةةةرهم للح ةةةول علةةةى إلغةةةاء الععةةةاء الفرعةةةي والتفةةةاوض مباشةةةرة مةةةخ الةةةذين اشةةةتركوا فيةةةه أو مةةةخ  ب.

 األسعار والشروع المناسبة، وتلزيم الععاء أو بعض بنوده بموجب تلك األسعار والشروع.
 (.13إعادة عرح الععاء الفرعي مرة أخرى حسب المادة )  .
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لفرعةي بعد الم ادقة علةى قةرار اإلحالةة مةن الجهةة المخولةة بةذلك يبلة  المتعهةد الةذي أحيةل عليةه الععةاء ا .1  (:16المادة )
عة الفةةةةاكس أو البريةةةةد سةةةةاقةةةةرار اإلحالةةةةة خةةةةالل مةةةةدة أق ةةةةاها أسةةةةبوع مةةةةن تةةةةاريخ الت ةةةةديق مباشةةةةرة، أو بو 

 ويؤخذ توقيعه أو توقيخ وكيله القانوني المفوض إليه التبلي . ،اإللكتروني
الفرعةةي، وتعةةاد مها المتعهةةد الةةذي أحيةةل عليةةه الععةةاء يحةةتفظ المةةدير المةةالي بالكفةةاالت والتأمينةةات التةةي قةةد        .2

الكفاالت والتأمينات األخرى التي قدمها األشخاص الذين لم تقبل عروضهم على عناوينهم المبينة في هةذه 
 أو تسلم إليهم شخ يًا مقابل تواقيعهم على تسلمها. ،العروض بالبريد المسجل

ن سر اللجنة الفرعية، وت بح تحفظ العينات التي قدمت من قبل المتعهد الذي أحيل عليه الععاء لدى أمي      .3
هةةذه العينةةات ملكةةًا للجامعةةة إذا لةةم يةةتم اسةةتردادها مةةن مقةةدميها خةةالل ثالثةةة أشةةهر مةةن تةةاريخ اإلعةةالن عةةن 

 قرار اإلحالة، ويتم إدخالها في قيود وسجالت الجامعة وفقًا لأل ول الرسمية المعمول بها.
 

سةةر اللجنةةة الفرعيةةة، ليتةةولى حفةةظ القيةةود  حسةةب مقتضةةى الحةةال، أمةةينَ  الةةرئيس بتنسةةيب مةةن مةةدير الةةدائرة ن  عةةيّ ي   (:17المادة )
عةن تةدقيق  مسةؤوالً  السرج  أمين   والسجالت والملفات الخا ة بأعمال هذه اللجان والمعامالت المتعلقة بها، ويكون  

ةةة ،نمةةةاذ  الععةةةاءات الفرعيةةةة واإلعالنةةةات العائةةةدة لهةةةا ك اإلعالنةةةات ها وتةةةدقيق مرفقاتهةةةا ونشةةةر تلةةةدِ دَ والتأكةةةد مةةةن م 
ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتحها، ويقوم بتبلي  المتعهدين قرارات اإلحالة ويتةابخ شةراء اللةوازم وتسةّلمها مةن 

 لجان التسليم.
 

 م اللوازمسل  ت   الفصل الرابع:
 

عةةاءات مركزيةةة، وتكةةون اللجنةةة يشةةكل الةةرئيس لجنةةة أو أكثةةر لتسةةلم اللةةوازم التةةي يةةتم توريةةدها أو تنفيةةذها بع     .1 (:18المادة )
 الفنية ضمن هذه اللجان  احبة ال الحية في معابقة الموا فات الفنية.

أو ب ورة مباشةرة مةن قبةل لجنةة  المركزية /يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بموجب إحاالت اللجنة الفرعية .2
في الةةدائرة وأعضةةاء مةةن الجهةةات مةةوظبةةين مةةدير الةةدائرة مةةن رئةةيس الجامعةةة بنةةاًء علةةى تنسةةيب مةةن يشةةكلها 

 المعنية باللوازم من الكليات والدوائر واألقسام المخت ة حسب مقتضى الحال.
االسةةتالم ألعضةةاء اللجنةةة، يةةذكر ذلةةك خعيةةًا فةةي ضةةبع االسةةتالم  انعنةةد مخالفةةة رأي أي عضةةو مةةن لجةة     .3

 يته المنفردة ومبرراتها، ويعةرض ويعزز هذا العضو رأيه بتقرير منف ل مبينًا أسباب المخالفة وأسباب تو 
 ضبع االستالم والتقرير على رئيس الجامعة ويكون قرار الرئيس قععيًا بالرفض أو القبول.

 

أن تنظةةم محضةرًا بةذلك خةالل مةدة ال تزيةد عةن سةبعة  ة لتسلم أي لوازم تتعلق بالجامعةعلى اللجنة المشّكل .1  (:19المادة )
فةةةة كليةةةًا أو جزئيةةةًا خالِ زم، وعليهةةةا رفةةةض تسةةةلم أي مةةةن اللةةةوازم إذا كانةةةت م  أيةةةام مةةةن تةةةاريخ تسةةةلم تلةةةك اللةةةوا

للموا فات والشروع المقررة، وذلةك تحةت عائلةة المسةؤولية ألعضةاء اللجنةة، وتحمةيلهم التعةويض عةن أي 
 اء مخالفة أحكام هذه الفقرة.ر  خسارة أو ضرر تتحمله الجامعة جَ 

للموا ةةفات والشةةروع المقةةررة، فيترتةةب علةةى لجنةةة االسةةتالم تبليةة   إذا تةةم رفةةض تسةةلم أي لةةوازم لمخالفتهةةا .2
قرارهةةا لةةرئيس اللجنةةة المعنيةةة بالععةةاء أو مةةدير الةةدائرة، الةةذي يقةةوم بةةدوره بةةإبالغ المتعهةةد بةةذلك، ولةةه حةةق 
االعتراض على القرار خالل سبعة أيام من تبليغه بالقرار لدى الجهة التةي كانةت قةد أ ةدرت قةرار التوريةد 

 االعتراض نهائيًا.خ وص شراء أو التلزيم ويكون قرار تلك الجهة بأو ال
تقةةوم لجنةةة اسةةتالم األجهةةزة والمعةةدات الخا ةةة التةةي تحتةةا  إلةةى فحةةص وتركيةةب وتشةةغيل وتةةدريب، بإعةةداد      .3

 تقرير استالم مبدئي إلى حين إنهاء عمليات االستالم النهائي.
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فحةةص والتركيةةب والتشةةغيل النهةةائي قةةرار اسةةتالم نهةةائي يرفةةخ إلةةى تةةنظم لجنةةة االسةةتالم، بعةةد إتمةةام عمليةةة ال .4
 إلى المدير المالي للتنفيذ وفقًا لقرارات اإلحالة. م  ومن ثَ  ،مدير الدائرة

 
 

 إدخال اللوازم وإخراجها واإلشراف عليها الفصل الخامس:
 

زة بةأمر الشةراء والفةاتورة ز  عةباشرة على أن تكون م  يجري إدخال اللوازم والمواد في قيود المستودعات بعد تسلمها م (:20المادة )
 من أمين المستودع. عاً وق  ومستند اإلدخال المخزني م  

 

خراجهةةةا مةةن المسةةةتودع بعلةةةب   (:21المادة ) مةةن العميةةةد أو المةةةدير بعةةةد موافقةةة مةةةدير الةةةدائرة علةةةى  خ  وق ةةةم   يةةتم  ةةةرف اللةةةوازم وا 
 ثابتة. سواء كانت قابلة لالستهالك أو أ والً  زملواال رف، ويوقخ باالستالم من بعهدته تلك ال

 

ويعمل بها سةند إدخةال  ،تسترد لوازم المكاتب الثابتة نير المستهلكة من الموظف عند انتهاء خدمته من الجامعة (:22المادة )
 مخزني.

 

وتخزينهةةا فةةةي اللةةةوازم  ت ةةنيفترميةةز و يتةةولى مةةدير الةةةدائرة بالتنسةةيق مةةةخ رئةةيس قسةةم المسةةةتودعات فةةي الجامعةةةة  (:23المادة )
المسةتودعات وفةةق األسةاليب الحديثةةة فةي إدارة وتنظةةيم اللةوازم والمسةةتودعات مةن خةةالل أنظمةة الحوسةةبة المناسةةبة 

 لبيان حركة المواد وأر دتها.
 

رد، المعنةةي بةةالج أمةةين المسةةتودعو  ،الةةدائرة الماليةةةالةةدائرة، وموظةةف مةةن موظةةف مةةن  :مةةنَجةةرد  لجنةةة تشةةكيل  يةةتم (:24المادة )
إلجةراء الجةرد السةنوي للةوازم فةي المسةتودعات،  سةيب مةن مةدير الةدائرةتنوعضو هيئة إدارية، بقةرار مةن الةرئيس و 

وتقةوم لجنةةة الجةةرد بتنظةةيم قةةوائم بةةالمواد المجةةرودة مةةخ بيةةان النةةاقص والزائةةد بالمقارنةةة مةةخ األر ةةدة الواقعيةةة، وفةةي 
 .المناسب قرارحال عدم المعابقة يرفخ تقرير إلى الرئيس التخاذ ال

 

فيتم تسليم اللوازم فيه إلةى أمةين المسةتودع الجديةد بموجةب قةوائم جةرد من موقعه، قل أي أمين مستودع إذا ن  أ.       (:25المادة )
 ةادق الةرئيس المباشةر معابقة لقيةود المسةتودع، وتعةد هةذه القيةود رسةمية بعةد توقيعهةا مةن العةرفين معةًا، وي  

 .على توقيعها ومدير الدائرة
( مةةةن هةةةذه المةةةادة فيةةةتم جةةةرد محتويةةةات أالقيةةةام بةةةإجراءات التسةةةليم المن ةةةوص عليهةةةا فةةةي الفقةةةرة ) رَ ذ  إذا تعةةة .ب

المستودع إلى أمين المسةتودع الجديةد وفقةًا  اللجنة   م  سلج وت   ،نها الرئيس لهذه الغايةعيج المستودع من قبل لجنة ي  
 للقوائم التي نظمتها.

مةةن عمليةةات التسةةليم أو الجةةرد المن ةةوص عليهةةا فةةي هةةذه المةةادة   ةةان فةةي أيج إذا ظهةةرت أي زيةةادة أو نق .ج
فتةةنظم قةةوائم مسةةتقلة لكةةل مةةن الزيةةادة أو النق ةةان توقةةخ مةةن جميةةخ األشةةخاص الةةذين اشةةتركوا بتلةةك العمليةةة، 

 .المناسب بشأنها وترفخ إلى الرئيس التخاذ القرار
 
 

ين الةةذين تنةةاع بهةةم أعمةةال أمنةةاء المسةةتودعات أو تعهةةد إلةةيهم لةةوازم أن علةةى جميةةخ أمنةةاء المسةةتودعات والمةةوظف (:26المادة )
ل الجامعة جميخ الرسوم دها الرئيس على أن تتحم  حدج قة من كاتب العدل بالقيمة التي ي   د  موا كفاالت مالية م  قدج ي  

 تلك الكفاالت. إعداد المترتبة على
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 الفصل السادس: بيع/ إهداء/ إتالف اللوازم
 

يشةةكل الةةرئيس لجنةةة إتةةالف  مكونةةة مةةن ثالثةةة أعضةةاء مةةن العةةاملين فةةي الجامعةةة علةةى أن تضةةم فةةي عضةةويتها  (:27ادة )الم
                  ممثاًل عن الجهة المعنية لبيان المواد المعلوب إتالفها أو بيعها بعد موافقة رئيس الجامعة.

 يهةةا الجامعةةة أو ثبةةت عةةدم  ةةالحيتهااع اللةةوازم التةةي ال تحتةةا  إلتبةة ،بموافقةةة الةةرئيساإلتةةالف و لجنةةة  بتنسةةيب (:28المادة )
 .بالعريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لم لحة الجامعة

 

بقةرار مةن الةرئيس وتو ةية وتشةعب قيودهةا كمةا تشةعب قيةود اللةوازم المفقةودة  ،يتم إتالف اللوازم نير ال الحة (:29المادة )
 لمواد التي تم إتالفها مخ بيان أسباب اإلتالف.كشفًا با من لجنة اإلتالف متضمنة

 

تةةةةنظم مسةةةةتندات إخةةةةرا  اللةةةةوازم التةةةةي تةةةةم الت ةةةةرف بهةةةةا بةةةةالبيخ أو اإلهةةةةداء أو اإلتةةةةالف بمقتضةةةةى أحكةةةةام هةةةةذه  (:30المادة )
التعليمةةةات، ويشةةةار فيهةةةا إلةةةى العريقةةةة التةةةي تةةةم بهةةةا الت ةةةرف بةةةاللوازم، وتشةةةعب بعةةةد ذلةةةك مةةةن القيةةةود حسةةةب 

  ول المعمول بها.اإلجراءات واأل
 

 الفصل السابع: أحكام عامة
 

 في هذه التعليمات. د فيه نص  رِ لم يَ  أمر   الرئيس في أيج  تس ب  يَ  (:31المادة )
 

 الرئيس ومدير الدائرة مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات. (:32المادة )
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ويعمةل بهةا اعتبةارًا مةن ، 2013لسنة  "*تعليمات التدقيق الداخلي في جامعة عمان األهليةتسمى هذه التعليمات "     (:1) المادة

 تاريخ إقرارها.
 

 القرينةةاآلتيةة حيثمةا وردت فةي هةذه التعليمةات المعةاني المخ  ةة لهةا أدنةاه مةا لةم تةدل  والعبةاراتيكةون للكلمةات     (:2المادة )
 على نير ذلك:

 

 جامعة عمان األهلية. : الجامعاااة
 رئيس الجامعة. : الرئيس

 أي كلية أو عمادة في الجامعة. : الكليات/ العمادات
 عميد الكلية أو العمادة في الجامعة. : العميد

 أي دائرة أو مراكز أو مكتب في الجامعة. : الدوائر والمراكز والمكاتب
 دائرة التدقيق الداخلي. : الدائرة

 مدير دائرة التدقيق الداخلي. : لمدير ا
 

 ينشأ في الجامعة دائرة تسمى "دائرة التدقيق الداخلي" وترتبع مباشرة بالرئيس.  (:3المادة )
 

 تمارس الدائرة المهام التالية:  (:4المادة )
األنظمة التأكد من أن أهداف الجامعة قد تم إنجازها وفق الخعع والسياسات المرسومة، وضمن القوانين و  .1

 والتشريعات النافذة.
 تزويد الرئيس بالمعلومات والبيانات والتو يات لغايات التقييم والمساءلة. .2
 المحافظة على أ ول الجامعة ومرافقها. .3
التحقةةةق مةةةن أن جميةةةخ العمليةةةات الماليةةةة واإلداريةةةة تةةةتم بعريقةةةة  ةةةحيحة وفقةةةًا للقةةةوانين واألنظمةةةة والتعليمةةةات  .4

 المعمول بها.
 ة وأ ولية الوثائق والمستندات والسجالت والملفات في كافة الوحدات اإلدارية في الجامعة.التحقق من  ح .5
القيام بعمليات التدقيق النوعي على معةايير ضةمان الجةودة ومعةايير نظةم إدارة الجةودة، بالتعةاون مةخ الجهةات  .6

 المعنية.
 ت حيحية والوقائية المناسبة.المشاركة في عمليات الجرد في الجامعة، والتو ية باتخاذ اإلجراءات ال .7
 متابعة تنفيذ الععاءات الفرعية والمركزية، وتقيدها بكافة العقود واالتفاقيات بالتنسيق مخ المعنيين. .8
 أية مهام أخرى تكلف بها من قبل الرئيس، وتقخ في نعاق وعبيعة عملها واخت ا ها. .9

 
 
 
 

 

 05/12/2013( تاريخ 2014-01/02/2013*قرار مجلس األمناء رقم )
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               يعةةةةين المةةةةدير بقةةةةرار مةةةةن الةةةةرئيس، ويكةةةةون مسةةةةؤواًل عةةةةن إدارة شةةةةؤون الةةةةدائرة بمةةةةا يضةةةةمن حسةةةةن سةةةةير العمةةةةل    (:5المااااادة )
 تية:في الجامعة، وتناع به المهام اآل المعمول بها والتعليماتفيها وفقًا لألنظمة 

 إدارة شؤون الدائرة بأقسامها المختلفة. .1
 الدائرة بالمشاركة مخ رؤساء األقسام وموظفي الدائرة.إعداد خعة عمل  .2
 إعداد خعع التدقيق اإلداري والمالي للجامعة. .3
مؤسسات  التنسيق مخ دائرة التعوير والجودة لتنفيذ التدقيق اإلداري على معايير ضمان الجودة في .4

 التعليم العالي، ونظم إدارة الجودة.
 يق على الدائرة المالية.اإلشراف على إعداد وتنظيم عمليات التدق  .5
   التنسيق مخ دائرة اللوازم العامة للمشاركة في عمليات الجرد السنوي، ومتابعة تنفيذ كافة العقود .6

 واالتفاقيات بالتنسيق مخ المعنيين.
 إعداد تقارير التدقيق اإلداري والمالي بشكل دوري ورفعها للرئيس. .7
   مراكز للقرارات ال ادرة عن تقارير التدقيق اإلداريمتابعة تنفيذ الكليات والدوائر والعمادات وال .8

 والمالي.
 المشاركة في المجالس واللجان المختلفة بتكليف من الرئيس.  .9

 أية مهام أخرى يكلف بها، وتقخ في نعاق اخت ا ه. .10
 

والقيةام  ير أعمةال الةدائرةتحدد موازنة الدائرة بشكل سنوي من خةالل الموازنةة السةنوية للجامعةة، وبمةا يضةمن تسةي     (:6المادة )
 بشكل مالئم، وبالتنسيق والتعاون مخ المدير.بمهامها 

 

تخضةةةخ جميةةةخ المعةةةامالت اإلداريةةةة والماليةةةة المتعلقةةةة بالةةةدائرة لألنظمةةةة والتعليمةةةات السةةةارية المعمةةةول بهةةةا فةةةي      (:7الماااادة )
 الجامعة.

 

الةدائرة، دات/ لجان فرعية أو ماشابه ذلك، بما يخدم تنفيذ مهام أو من يفوضه المشاركة في مجالس/ وح للمدير     (:8المادة )
 الجامعة ألهدافها وتعلعاتها.وتحقيق 
 

 والمدير مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات. الرئيس     (:9المادة )
 

 في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات. الرئيسيبت     (:10المادة )
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 الفصل األول: التعريفات

ويعمةةل بهةةا اعتبةةارًا مةةن ، 2011لسةةنة  "*بةةة جامعةةة عمةةان األهليةةةمجلةةس عل تسةةمى هةةذه التعليمةةات "بتعليمةةات (:1المادة )
 تاريخ إقرارها.

 

لةم تةدل القرينةة المعاني المخ  ة لها أدناه ما  حيثما وردت في هذه التعليمات التالية والعبارات يكون للكلمات (:2المادة )
 على خالف ذلك:

 

 .جامعة عمان األهلية : الجامعة
 .رئيس جامعة عمان األهلية : الرئيس
 .عمادة شؤون العلبة : العمادة
 .عميد شؤون العلبة : العميد

 .علبةالمجلس  : المجلس
 .رئيس مجلس العلبة المنتخب من الهيئة العامة : رئيس المجلس

 . العلبة المنتظمين المسجلين بالجامعة لنيل درجة علميةجميخ  : الهيئة العامة
 .الهيئة المنتخبة من المجلس إلدارة شؤونه : الهيئة اإلدارية

 .كل قسم أكاديمي يمنح درجة علمية : الدائرة االنتخابية
 .% من األ وات50ما زاد عن  : األغلبية
 .ر عن عددهاالعدد األعلى من األ وات بغض النظ : النسبية األغلبية

 

 األهداف: الفصل الثاني
 

 :آلتيةيهدف المجلس إلى تحقيق الغايات ا (:3المادة )
 تعميق االنتماء للجامعة والوعن واألمة. .أ

 تعزيز روح الديمقراعية واحترام تعدد اآلراء لدى العلبة. .ب

 اإلسهام في  قل شخ ية العالب المسؤولة المستقلة. . 
 لمفهوم العمل الجماعي والتعوعي. العمل على رفخ الوعي لدى العلبة .د
 تبني قضايا العلبة بدقة وأمانة ومتابعتها. .ه
 الالمنهجية .دعم النشاعات العالبية  .و
 .اإلسهام في حل مشكالت العلبة وبحثها مخ الجهات المخت ة داخل الجامعة .ز
 .والتقيد بأنظمتها وتعليماتهاالمحافظة على سمعة الجامعة  .ح

 
 
 

 

 16/03/2011( تاريخ 10/2011م )*قرار مجلس األمناء رق
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 : شروط الترشيح لعضوية المجلسالفصل الثالث
 

 يشترع في المرشح لعضوية المجلس ورئيسه ما يأتي: (:4) المادة
 أن يكون عالبًا منتظمًا في الجامعة. .أ

 أن ال يكون قد وقعت بحقه عقوبة تأديبية )إنذار أول فأكثر(. .ب
 تمدة بنجاح على األقل وأن ال يقل معدله التراكمي عن جيد.( ساعة مع33أن يكون قد أتم دراسة ) . 
 ( ساعة دراسية معتمدة كحد أدنى.33أن يبقى على تخرجه ) .د
 أن يكون عالب الدراسات العليا قد مضى على تسجيله ف ل دراسي واحد على األقل. .ه

 

 يشكل المجلس من مجموعة العلبة المنتخبين في كل دائرة انتخابية. (:5) المادة
 

 الت ويت في االنتخابات حق لكل عضو في الهيئة العامة..     أ (:6) لمادةا
تتم انتخابات المجلس خالل الف ل الدراسي الثاني من كل عام جةامعي ويحةدد موعةد االنتخابةات بقةرار ب.    

 من الرئيس بناء على تنسيب من العميد. 
 فقع. ت جرى االنتخابات لعضوية المجلس في يوم دراسي واحد .    
 ينتخب المجلس لمدة سنة واحدة.د.     

 

 الفصل الرابع: االنتخابات وتعليماتها
 

 تناع عملية االنتخابات للجنة عليا تسمى )اللجنة العليا لالنتخابات( يشكلها الرئيس وتتكون من: (:7) المادة
 العميد )رئيسًا(. .1
 ثالثة من أعضاء الهيئة التدريسية يختارهم الرئيس. .2
 اثنان من العمادة ينسبهما العميد. .3
ثالثة ممثلين عن العلبة ينسبهم العميد في االنتخابات األولى وتنسبهم الهيئة اإلداريةة إلةى رئةيس اللجنةة  .4

 .في االنتخابات الالحقة على أن ال يكونوا من المرشحين لتلك الدورة
 

 مهام اللجنة العليا لالنتخابات: (:8) المادة
 لترشيح لعضوية المجلس ورئاسته خالل المواعيد المحددة لهذه الغاية.استالم علبات ا .أ

تشةةكيل لجةةان فرعيةةة لالنتخابةةات فةةي كةةل دائةةرة انتخابيةةة وتتكةةون اللجنةةة الفرعيةةة مةةن ممثةةل مةةن العمةةادة  .ب
وعضةةو هيئةةة تةةدريس ينسةةبه العميةةد المخةةتص مةةن الةةدائرة نفسةةها وواحةةد مةةن العلبةةة ويكةةون عضةةو هيئةةة 

 ه اللجنة.التدريس رئيسًا لهذ
 تحديد مراكز االقتراع والفرز لكل دائرة انتخابية وتجهيز مستلزمات العملية االنتخابية. . 
 البت في األمور العارئة التي لم يرد فيها نص والمتعلقة بالعملية االنتخابية. .د
 تتخذ اللجنة قراراتها باألنلبية، وعند تساوي األ وات ترجح الجهة التي ّ وت معها رئيس اللجنة. .ه
 تمديد مدة االنتخابات في الدوائر التي لم يكتمل فيها الن اب. .و
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 مهام اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة االنتخابات العليا: (:9)المادة
 .اعتماد أسماء مندوبي المرشحين األ ليين واالحتياع لكل دائرة انتخابية .أ

 ختم أوراق االقتراع والتوقيخ عليها من رئيس اللجنة. .ب
ذا تعذر ذلك يحال األمةر البت في  .ج اإلشكاالت التي تعرقل سير عملية االقتراع والفرز في ذلك المركز وا 

 إلى اللجنة العليا لالنتخابات.

 

أيةام وتقةدم علبةات الترشةيح  ثالثةةيةتم فةتح بةاب الترشةيح بقةرار مةن رئةيس اللجنةة العليةا لالنتخابةات ولمةدة أ.(:10)المادة
 ( في األماكن والمواعيد المحددة.4) روع الترشيح الواردة في المادةممن تتوافر فيهم ش

يعلةةن رئةةيس اللجنةةة العليةةا لالنتخابةةات أسةةماء المرشةةحين خةةالل ثالثةةة أيةةام دراسةةية مةةن تةةاريخ انتهةةاء فتةةرة .    ب
 الترشيح ممن انعبقت عليهم شروع العضوية والرئاسة.

 دراسية. ماء المرشحين على أن ال تتجاوز ثالثة أيامتبدأ الدعاية االنتخابية فور إعالن أس .     
 

للمرشةةح الةةذي يريةةد االنسةةحاب تقةةديم كتةةاب انسةةحاب خعةةي للجنةةة العليةةا لالنتخابةةات قبةةل موعةةد االنتخابةةات بيةةوم  (:11)المادة
 واحد على األقل.

 

االسةتمرار  القةائم للمجلةس، ها الرئيسإذا تعذر إجراء االنتخابات في وقتها المحدد نتيجة ظروف اضعرارية يقدر  (:12)المادة
. وفةةةي حةةةال اسةةةتمرار تلةةةك ف علةةةى أن ال تزيةةةد المةةةدة عةةةن شةةةهر واحةةةدو لةةةك الظةةةر تفةةةي أداء مهامةةةه حتةةةى زوال 

 الظروف عن المدة المقررة يحل المجلس تلقائيا.
 

ي الكليةةة تعةةد الكليةةة دائةةرة عةةدم وجةةود أقسةةام فةةوفةةي حةةال  ،دائةةرة انتخابيةةة واحةةدةأكةةاديمي يعتبةةر كةةل قسةةم  .أ(:13)المادة
 انتخابية واحدة.

 عن ورقة انتخاب أعضاء المجلس. منف لةينتخب رئيس المجلس من الهيئة العامة بورقة انتخاب  .ب
ي نتخب أعضاء المجلس من الهيئة العامة في كل دائرة انتخابيةة بحيةث تكةون نسةبة التمثيةل مقعةدًا واحةدًا  . 

( علةى أن ال يزيةد عةن عضةوين لكةل دائةرة انتخابيةة. أمةا 50قريةب إلةى لكل مائتي عالب )وفق قاعدة الت
الةةدوائر االنتخابيةةة ال ةةغيرة التةةي يقةةل عةةدد الهيئةةة العامةةة فيهةةا عةةن مةةائتي عالةةب فيحةةدد لهةةا مقعةةد واحةةد 

 مهما بل  عدد الناخبين.
خةةاب فةةي كةةل دائةةرة يحةةدد رئةةيس اللجنةةة العليةةا لالنتخابةةات أعةةداد العلبةةة المسةةجلين الةةذين يحةةق لهةةم االنت .د

 ويعلن عدد ممثليهم بموجب القوائم الرسمية التي ترد من دائرة القبول والتسجيل.
ويشةةترع العتمادهةةا أن يشةةارك فيهةةا األنلبيةةة مةةن مجمةةوع  ،ت جةةرى االنتخابةةات بةةاالقتراع السةةري المباشةةر .هة

فةةي أي دائةةرة تمةةدد  العلبةةة الةةذين يحةةق لهةةم االنتخةةاب فةةي تلةةك الةةدائرة وفةةي حةةال عةةدم اكتمةةال الن ةةاب
 وتعد عملية االنتخاب بعد ذلك قانونية مهما بل  عدد المقترعين.، االنتخابات لمدة ساعتين

 

وال يجةةوز التوكيةةل فةةي االنتخةةاب ولةةه انتخةةاب ، للناخةةب اإلدالء ب ةةوته فةةي دائرتةةه االنتخابيةةة فقةةع ولمةةرة واحةةدة (:14المادة )
باإلضةةةافة إلةةةى حقةةةه فةةةي انتخةةةاب رئيسةةةًا  ،لعضةةةوية المجلةةةسمرشةةةح واحةةةد فقةةةع مةةةن مرشةةةحي دائرتةةةه االنتخابيةةةة 

 للمجلس من بين المرشحين لهذا المن ب على مستوى الجامعة.
 

 تعد أوراق االقتراع باعلة إذا كانت نير مختومة بختم اللجنة الفرعية أو نير موقعة من رئيسها. .    أ   (:15المادة )
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% مةن 5حةد مراكةز االقتةراع بنسةبة تزيةد عةن أالقتةراع داخةل في عدد أوراق ا  انو نقأإذا ح ل زيادة  .ب
فةةةي المركةةةةز المةةةذكور وتعةةةاد انتخاباتةةةه خةةةالل أسةةةبوع مةةةن تةةةةاريخ  م لغةةةىً يعةةةد االقتةةةراع ، عةةةدد المقتةةةرعين
إذا كان الفرق فةي عةدد األ ةوات بةين المرشةح الفةائز األخيةر والةذي يليةه اكبةر مةن  ، إالاالنتخاب األول

 ففي هذه الحالة تعد االنتخابات قانونية وال تعاد.، ننسبة الزيادة أو النق ا
في حال تساوي األ وات بين اثنين أو أكثر من المرشحين تجرى قرعة أمام الحضور الختيةار المرشةح  . 

 الفائز. 
 

سةةباب خةةالل مةةخ بيةةان األ اللجنةةة العليةةا إلةةىلكةل مرشةةح الحةةق فةةي تقةةديم ععةةن خعةةي بنتةةائا االنتخابةات      . أ    (:16)المادة
 خمسةةين دينةةاراً علةةى أن يسةةدد مقةةدم الععةةن ، مةةدة ال تتجةةاوز أسةةبوعًا مةةن تةةاريخ ظهةةور نتةةائا االنتخابةةات

 كرسوم نير مستردة تحول إلى ميزانية المجلس.
قراراها قععيًا.يكون  و  وبعدها ت در قرارها بهذا الخ وص ،تقوم اللجنة العليا بدراسة الععون المقدمة .ب

 

 اجتماعات المجلس وصالحياته :الفصل الخامس
 

يعقد المجلس اجتماعه األول برئاسة رئيسه النتخاب نائبه وأمةين السةر وأمةين ال ةندوق وأعضةاء الهيئةة      .أ    (:17المادة )
اإلدارية للمجلةس بةاالقتراع السةري المباشةر، وتكةون قراراتةه باألنلبيةة النسةبية العضةاء المجلةس ويشةترع 

حضةةةور أنلبيةةةة ثلثةةةي األعضةةةاء، وذلةةةك خةةةالل أسةةةبوعين مةةةن تةةةاريخ إعةةةالن نتةةةائا  فةةةي االجتمةةةاع األول
 االنتخابات على أن يحدد بعد ذلك أوقات اجتماعاته ومواعيدها.

 تكون اجتماعات المجلس علنية. .ب
يجةةةوز عقةةةد جلسةةةات سةةةرية للمجلةةةس بموافقةةةة أنلبيةةةة األعضةةةاء وبموافقةةةة العميةةةد إذ اقتضةةةت ذلةةةك عبيعةةةة  . 

 عروحة.الموضوعات الم
 يكون اجتماع المجلس قانونيًا إذا حضره أنلبية أعضائه. .د
 ت در قرارات المجلس بأنلبية أ وات أعضائه الحاضرين. .هة

 

 : الحيات المجلس (:18المادة )
قرارها .1  .إعداد خعة عمله ومناقشتها وا 
قرارهما. إعداد .2  التقريرين اإلداري والمالي وا 

 إلى الرئيس.بدوره د الذي يرفعها ورفعها إلى العميموازنة له  إعداد .3
مناقشةةة قضةةايا العلبةةة التةةي تةةرد مةةن الهيئةةة اإلداريةةة واقتةةراح الحلةةول المناسةةبة لهةةا ثةةم رفعهةةا إلةةى العميةةد  .4

 والذي بدوره يرفعها إلى الرئيس.
 

 وأمين السر وأمين الصندوق  المجلس رئيس المجلس ونائب رئيس: الفصل السادس
 

 :رئيس المجلس ت الحيا     .أ (:19) المادة
 لى عقد اجتماعات المجلس والهيئة اإلدارية.إالدعوة  .1
 ئاسة اجتماعات المجلس والهيئة اإلدارية.ر  .2
 حالة قرارات المجلس وتو ياته إلى الهيئة اإلدارية التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.إ .3
 مثيل المجلس لدى الجامعة.ت .4

 .حالة نيابهفي لرئيس ا يتولى نائب رئيس المجلس  الحيات .ب
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 :اآلتية ال الحياتأمين سر المجلس  يتولى . 
 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. العميدزويد ت .4
 يس المجلس.أخرى يكلفه بها رئ مهاملقيام بأي ا .5

 :ال ندوقأمين  مهام .د
 .وموافقة العميدنفيذ  رف النفقات وفقًا لقرارات الهيئة اإلدارية ت .1
يداعها في حساب المجلس. استالم .2  جميخ المقبوضات بموجب إي االت وا 
 للمجلس والهيئة اإلدارية لرفعها إلى العميد.التقارير المالية  تقديم .3
 لرفعها إلى العميد. المقبوضات والمدفوعاتقديم كشف شهري إلى رئيس المجلس بت .4
 سك الدفاتر والسجالت المالية.م .5

 

 لجان المجلس واختصاصاتها: الفصل السابع
 

وأمةين  ،المجلةس وعضوية كل من: نائب رئيس تدير شؤون المجلس هيئة إدارية برئاسة رئيس المجلس،.     أ    (:20المادة )
 .الدائمةورؤساء اللجان ، السر، وأمين ال ندوق

ينتخبةون مةن بيةنهم رئيسةًا ومقةررًا ، لكل لجنةكحد أعلى اللجان الدائمة من ثالثة أعضاء  المجلسيشكل  .ب
 وبعد تشكيلها تسمى باسم الكليات )لجان كليات(.

 الكليات: لجان مهام . 
 على مستوى الكلية.المتعلق بالنشاعات الالمنهجية إعداد التقرير السنوي  .1
 .نشاعات التي يقرها المجلس على مستوى الكليةالتنفيذ متابعة   .2
لةةةى الهيئةةةة إدراسةةةة قضةةةايا العلبةةةة فةةةي الكليةةةة واقتةةةراح الحلةةةول لهةةةا، ورفةةةخ هةةةذه الحلةةةول المقترحةةةة   .3

 اإلدارية.
 لى الهيئة اإلدارية.إالنشاعات العالبية على مستوى الكلية ورفعها  عإعداد خع .4
 علبة الكلية. تنفيذ قرارات الهيئة اإلدارية المتعلقة بشؤون  .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
سةةةةس خا ةةةةة ي ةةةةدرها بموجةةةةب أ واخت ا ةةةةاتهااللجةةةةان الدائمةةةةة والمؤقتةةةةة وتحةةةةدد مهامهةةةةا  أعمةةةةال تةةةنظم    . 

 المجلس.
 تستعين بمن تراه مناسبًا من أعضاء الهيئة العامة. أنلجميخ لجان المجلس  يحق   . د

 

 الهيئة اإلدارية: مهام (:22المادة )
 تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تو ياته. .1

 إعداد مشروع موازنة المجلس. .2

 اإلشراف على اللجان ومراقبة أدائها. .3
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 ما العلبة ونشاعاتهم.البر وضخ مشروع خعة عمل  .4

 دراسة القضايا العالبية واقتراح الحلول المناسبة لها. .5

 التقريرين اإلداري والمالي ورفعهما إلى المجلس. إعداد .6
 

 .أسبوع واحد عنال تزيد خالل مدة تجتمخ الهيئة اإلدارية بعد تشكيلها        .أ  (:23المادة )
 ن مرة واحدة على األقل إال إذا دعت الحاجة إلى خالف ذلك.تجتمخ الهيئة اإلدارية كل أسبوعي  .ب 

 

 العميد، وتكون هذه القرارات نافذة بعد م ادقة العميد عليها. تبل  الهيئة اإلدارية قرارات المجلس الى (:24المادة )
 

 سقوط العضوية: الفصل الثامن
 

 :اآلتيةال تسقع عضوية رئيس المجلس أو أي عضو في األحو .     أ (:25) المادة
 إدانته بارتكاب جناية أو جنحة. .1

 فقدان أحد شروع العضوية المن وص عليها في المادة الرابعة باستثناء المعدل التراكمي. .2

إقدامةةه علةةى ارتكةةاب عمةةل محظةةور أو مخالفةةة واضةةحة ألهةةداف المجلةةس أو اإلسةةاءة إلةةى سةةمعة  .3
 المجلس أو الجامعة.

 انتخابية إلى أخرى.االنتقال أثناء فترة العضوية من دائرة  .4

 التغيب عن حضور جلسات المجلس أربخ مرات متتالية أو سبخ مرات متفرقة دون عذر مقبول. .5

 االستقالة الخعية. .6

 الوفاة. .7

( مةن هةذه المةادة، 3تسقع العضوية بأنلبية ثلثي أ وات أعضاء المجلس في الحاالت الواردة في البند ) .ب
 بنود األخرى.وتسقع حكمًا في الحاالت الواردة في ال

 

 الفصل التاسع: مالية المجلس
 

 للمجلس موازنة خا ة به تتكون مواردها مما يأتي: .    أ (:26المادة )
منحة مالية تقدمها الجامعة بواقخ دينار واحةد عةن كةل عالةب مسةجل فةي كةل عةام جةامعي توضةخ  .1

د وبفةةواتير رسةةمية هةةذه المنحةةة بحسةةاب مسةةتقًل فةةي ماليةةة الجامعةةة يةةتم ال ةةرف منةةه بموافقةةة العميةة
وم ةةدقة، وال ت ةةرف أمةةوال نقديةةة للمجلةةس، وتةةدفخ هةةذه المنحةةة علةةى قسةةعين ويقتعةةخ منهةةا مةةا 

% بةةدل الخةةدمات التةةي تقةةدمها الجامعةةة وتسةةوى األمةةور الماليةةة عنةةد نهايةةة كةةل ف ةةةل 10يعةةادل 
 جامعي.

 الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها الرئيس.  .2
 بها المجلس.ريخ النشاعات التي يقوم  .3
 (.16رسوم الععن الواردة في المادة ) .4
 أية موارد أخرى يوافق عليها الرئيس. .5

يتةةولى جهةةاز الرقابةةة الداخليةةة فةةي الجامعةةة تةةدقيق الفةةواتير والمسةةتندات الماليةةة وأوجةةه ال ةةرف الخا ةةة  .ب
 بالمجلس.
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 الفصل العاشر: أحكام عامة
 

 م التالي أمام الرئيس في موعد أق اه أسبوع من إعالن نتائا االنتخابات.يؤدي رئيس المجلس وأعضاؤه القس (:27المادة )
))أقسم با  العظيم أن أكون مخل ًا للملك والوعن والجامعة، وأن أحافظ على الجامعة وأنظمتها وتعليماتها، 

 وتعليمات المجلس وأن أمثل العلبة تمثياًل  حيحًا((.
 

أ /17ئيس المجلس يحل محله نائبه على أن يتم انتخاب نائبا للرئيس وفقةا ألحكةام المةادة إذا شغر مكان ر     .أ   (:28المادة )
 من هذه التعليمات.

 إذا شغر مكان عضو من أعضاء المجلس يحل محله من يليه بعدد األ وات ضمن دائرته االنتخابية. .ب
 المجلس بداًل منه.إذا شغر مكان نائب رئيس المجلس أو أمين السر أو أمين ال ندوق ينتخب  . 

 

 تعد أي لجنة مستقيلة باستقالة أنلبية أعضائها. (:29المادة )
 

 يكون أي اجتماع قانونيًا بحضور أنلبية األعضاء. (:30المادة )
 

تتخذ القرارات والتو يات بأنلبية األعضاء الحاضةرين، وفةي حةال تسةاوي األ ةوات تةرجح الجهةة التةي  ةوت  (:31المادة )
 لسة.معها رئيس الج

 

يمارس المجلس  ةالحياته بحيةث ال تتعةارض هةذه الممارسةة مةخ ال ةالحيات المنوعةة بةاإلدارات المختلفةة فةي  (:32المادة )
 الجامعة، وذلك وفقًا ألنظمة الجامعة وتعليماتها.

 

تةةؤول يحةةق للةةرئيس لظةةروف خا ةةة حةةل المجلةةس وتمديةةد واليتةةه وتأجيةةل االنتخابةةات، وفةةي حةةال حةةل المجلةةس  (:33المادة )
 أمواله إلى حسابات الجامعة.

 
 تعتبر والية المجلس منتهيًا حكمًا 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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 الفصل األول: التعريفات
 

" لسةةةنة *هليةةةةفةةي جامعةةةة عمةةان األ االختةةةراع وحمايةةةة الملكيةةة الفكريةةةة اتتعليمةةةات بةةراءتسةةمى هةةةذه التعليمةةات " (:1) المادة
 ، ويعمل بها من تاريخ إقرارها.2018
  

ما لم تدل القرينة  ،حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخ  ة لها أدناه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2) المادة
 على نير ذلك:

  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية
 الرئيس  : رئيس الجامعة.

يتو لون إلى فكرة إبداعية أو ابتكةار فةي أي مةن  الشخص أو األشخاص الذين
"منةةةةتا، أو ا المجةةةةاالت العلميةةةةة أو األدبيةةةةة أو الفنيةةةةة أو التعبيقيةةةةة، وينةةةةتا عنهةةةة

 عريقة ت نيخ" تؤدي لحل مشكلة. 

 المخترع/ المؤلف  :

إجمةةالي الريةةخ الةةوارد للجامعةةة بعةةد عةةرح تكةةاليف تسةةجيل حقةةوق التةةأليف والنشةةر 
عليهةةةةةا والتةةةةةرخيص باسةةةةةتخدامها وأي حقةةةةةوق أخةةةةةرى ذات وحمايتهةةةةةا والمحافظةةةةةة 

 عالقة.

 الريع النهائي :

أي فكةةرة إبداعيةةة يتو ةةل اليهةةا المختةةرع/ المؤلةةف فةةي أي مةةن مجةةاالت التقنيةةة 
وتتعلق بمنتا أو بعريقة أو بكليهما تةؤدي عمليةًا إلةى حةل مشةكلة معينةة فةي أي 

 من هذه المجاالت.

 االبتكار/ براءة االختراع :

 

 صل الثاني: السياسة واألهدافالف
 

تسعى الجامعة في تسجيلها لحقوق الملكية وبراءات االختراع الناتجةة عةن األبحةاث العلميةة التةي قامةت بةدعمها  (:3) المادة
 إلى تحقيق جملة من األهداف، والتي من أهمها:

 اإلبداعيةةة األفكةةارفةةي الجامعةةة مةةن خةةالل التةةزام أ ةةحاب وضةةبعها واحتوائهمةةا اإلبةةداع واالبتكةةار  تبنةةي -
 .محددةبإجراءات  والمبتكرة الخاّلقةو 

 وبشكل مستمر. للجامعةالعمل على تحقيق مزايا تنافسية  -
 تهيئة بيئة مناسبة للمبدعين والمبتكرين من خالل توفير الموارد الالزمة. -
ريخ رياديةةةة تسةةجيل بةةراءات اختةةةراع لألفكةةار الجديةةدة نيةةةر المسةةبوقة )االبتكةةارات( تمهيةةةدًا لتحويلهةةا مشةةا -

 لخدمة البحث العلمي والمجتمخ المحلي.
 عن عريق تقديم الحوافز التشجيعية. تحقيق المنفعة للمبدع والمبتكر -

 
 

 20/12/2018( تاريخ 2019-10/14/2018رقم ) العمداء*قرار مجلس 
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 الفصل الثالث: براءة االختراع
 

لجامعةة، أو أنهةم أجةروا بحةوثهم بتسةهيالت قةدمتها الجامعةة إن جميخ البةاحثين الحا ةلين علةى دعةم مةالي مةن ا (:4) المادة
لهم م لزمون بتوقيخ تنازل للجامعةة عةن حقةوق ملكيةة االبتكةارات واالختراعةات الناتجةة عةن بحةوثهم العلميةة التةي 

 دعمتها الجامعة.
 

ات أو اختراعةات قابلةة للتعبيةق يلتزم الباحثون الةذين تنبثةق عةن أبحةاثهم المدعومةة ماليةًا مةن الجامعةة أي مبتكةر  (:5) المادة
 العملي إبالغ الجامعة خعيًا وبشكل فوري.

 

تتحةةةول بةةةراءة االختةةةراع لت ةةةبح ملكةةةًا وحقةةةًا للمختةةةرع فةةةي حةةةال أن الجامعةةةة لةةةم تبةةةادر بةةةإجراءات تسةةةجيل بةةةراءة  (:6) المادة
حةةوث المدعومةةة مةةن أشةةهر مةةن تةةاريخ إبالنهةةا باالبتكةةارات واالختراعةةات الناتجةةة عةةن الب 3االختةةراع خةةالل مةةدة 

 قبلها.
 

يجري -بعد تنازل المخترع عن حقوقه في براءة االختراع للجامعة، تلتزم الجامعة سنويًا بدفخ نسبة محددة     .أ     (:7المادة )
للمخترع أو ورثته من الريةخ النهةائي لبةراءة االختةراع التةي اسةتلمتها فةي حةال أن  -تحديدها واالتفاق عليها

 تدر دخاًل للجامعة. براءة االختراع
 أشةهر مةن تةاريخ 3يجري توزيخ ح ة المخترع/ المؤلف من قيمة الريخ الوارد الةى الجامعةة خةالل مةدة     ب.

 الريخ. استالمها
 .    إذا كان االختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص تةوزع ح ةتهم مةن الريةخ بيةنهم بالتسةاوي إال إذا 

يجةةةب ابةةةالغ الةةةرئيس خعيةةةًا بةةةذلك خةةةالل مةةةدة شةةةهر مةةةن تسةةةجيل بةةةراءة اتفقةةةوا مسةةةبقًا علةةةى نيةةةر ذلةةةك و 
 االختراع.

 

إن و جةد نةزاع قضةائي بيةنهم  -فةي حةال كةونهم متعةددين –يحق للجامعة إيقاف توزيخ الريةخ النهةائي للمختةرعين  (:8) المادة
ِلةم  ةاحب العالقةة بشأن بةراءة االختةراع نفسةها، إلةى أن ي ةدر قةرار قععةي ينهةي حالةة النةزاع، وشةريعة أن ي ع

 الجامعة خعيًا بوجود النزاع.
 

 يحدد الرئيس أو من يفوضه خعيًا إدارة شؤون براءات االختراع المرتبعة والمدعومة من الجامعة.  (:9) المادة
 

 الفصل الرابع: التعامل مع قطاع الصناعة
 

 

كرات الناتجة عن األبحاث العلمية المدعومة من قعاع تلتزم الجامعة بتقييد عملية نشر نتائا االختراعات والمبت (: 10) المادة
 ال ناعة أو أي جهة أخرى بموجب اتفاقيات تعقد لهذه الغاية ما لم يتفق على خالف ذلك.

 

تععةةةى األولويةةةة فةةةي الح ةةةول علةةةى ت ةةةريح باسةةةتخدام التكنولوجيةةةا الناجمةةةة عةةةن البحةةةث العلمةةةي للمؤسسةةةات   (:11) المادة
 والشركات الوعنية.

 

للجامعة الحق في منح ترخيص الستخدام بةراءة االختةراع مراعيةًة بةذلك مةدى فائةدة االختةراع للجامعةة والمجتمةخ  (: 12) ةالماد
 المحلي، وااللتزام بتعوير االختراع، ومرحلة تعور االختراع ومدى تأثيره على البحث العلمي المرتبع به.

  
 الفصل الخامس: التعامل مع الدعم الخارجي
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 و رفض أي دعم خارجي لتعوير أي براءة اختراع مسجلة للجامعة.للرئيس الحق في قبول أ      .أ    (:13المادة )
 ، يفةةاوض الةةرئيس أو مةةن يفوضةةه خعيةةًا،حةةال وجةةود دعةةم خةةارجي كلةةي أو جزئةةي للبحةةث العلمةةي فةةي   ب.

يعة أن الجهةةة الداعمةةة علةةى حقوقهةةا الناتجةةة عةةن أي بةةراءات اختةةراع أو حقةةوق تةةأليف أو نشةةر، شةةةر 
تبدي تلك الجهةة الخارجيةة رنبتهةا خعيةًا بالمشةاركة فةي تلةك الحقةوق عنةد تقةديم الةدعم، وبموجةب ذلةك 
تتحمل هذه الجهة نفقات التسجيل والحماية بما يعةادل نسةبة مةا تسةتحقه، مةخ األخةذ بعةين االعتبةار أن 

 .ضاتح ة الجامعة من الريخ النهائي يجب أال تقل عما تحدده الجامعة ضمن المفاو 
 

إذا تعاقةةدت الجامعةةة مةةخ جهةةة مةةا لتعةةوير ابتكةةار أو اختةةراع أو م ةةَنف وكانةةت تلةةك الجهةةة قةةد بةةدأت تعةةويره  (:14المادة )
  فعاًل، فإن الجامعة تمنح تلك الجهة نسبة يتم االتفاق عليها.

 

 الفصل السادس: حقوق التأليف والنشر
 

تائا األبحاث العلمية من أعمال ثقافية أو فنية أو جمالية نتجت عن تملك الجامعة حق التأليف وحق النشر لن (:15المادة )
 .للبحث العلمي دعمها الكلي أو الجزئي

 

 يتم تحديد ح ة المؤَلف من الريخ النهائي المترتب على حقوق التأليف والنشر الذي تستلمه الجامعة.  (:16المادة )
 

مةن عةدد النسةخ المعبوعةة مةن المؤلَةف وبمةا ال يتجةاوز  %5يعةادل للمؤلف/ المؤلفين الح ول على مةا  يحق  (:17المادة )
 نسخة من مؤَلفهم. 50

 

 

علةى تكليةف مةن الجامعةة وبةدعم   ترجمته بنةاءً  تمتلك الجامعة الحقوق الناتجة عن ترجمة أي م نف إذا تمت (:18المادة )
 .منها

 

 الفصل السابع: أحكام عامة
 
 
 

فيهةةا أكثةةر مةةن جهةةة خارجيةةة بتةةوفير الةةدعم للبحةةث العلمةةي، يحةةدد الةةرئيس الح ةةص  فةةي الحةةاالت التةةي تقةةوم (:19)المادة
 المتعلقة بحقوق براءات االختراع والتأليف والنشر وفقًا لقيمة الدعم المقدم ونوعيته وذلك لكل  منها.

 

قةةانون اليتوافةةق مةةخ للةةرئيس الحةةق فةةي البةةت فةةي الحةةاالت التةةي لةةم يةةرد ذكرهةةا فةةي نةةص هةةذه التعليمةةات، وبمةةا   (:20)المادة
 .2017( لسنة 16المعدل لبراءات االختراع رقم )

 

 هذه التعليمات تلغي أي أحكام تتعارض معها والواردة في أي تعليمات أو قرارات سابقة. (:21)المادة
 

 تعليمات.الرئيس وعميد البحث العلمي ومدير حاضنة األعمال في الجامعة مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه ال (:22)المادة
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 أهداف الرحالت الطالبية :باب األولال

 مقدمة

الرحالت العالبية جزء ال يتجزأ من الحياة الجامعية المتكاملة ومظهر من مظاهر النشاع العالبي العام الذي يهدف إلى إتاحة 
لعلمية والعملية ولذلك تعمل عمادة شؤون العلبة في الجامعة الفرص المتعددة لتنمية الشخ ية الناضجة واكتساب الخبرة ا

 بالتعاون مخ األقسام والهيئات والجمعيات واألندية العالبية المخت ة على تنظيم الرحالت بجميخ أنواعها.
 

 األهداف المنشودة من تنظيم الرحالت الطالبية:
 حية( في األردن والبالد العربية واألجنبية.تعريف العلبة بالمعالم الحضارية والتاريخية )واألماكن السيا .أ

 توثيق وتنمية العالقات والروابع القائمة بين أفراد األسرة الجامعية من علبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين. .ب
 تنمية ميول العلبة للترحال والتجوال. . 
 األجنبية.تهيئة الفرص المناسبة اللتقاء علبة الجامعة مخ علبة الجامعات األردنية والعربية و  .د
المهرجانةةات واللقةةةاءات و  البيةةة لتمثيةةل جةةامعتهم فةةي الةةدوراتإتاحةةة الفةةرص المناسةةبة للعلبةةة المتفةةوقين فةةي النشةةةاعات الع .ه

 الثقافية والرياضية والفنية التي تقام داخل البالد وخارجها.
 

 أنواع الرحالت
 

 الرحالت العامة: .أ
ماكن األثرية والسياحية واإلعالع على المعالم الحضارية والنهضة وهي الرحالت التي تنظمها الجامعة بق د زيارة األ

 الثقافية واالقت ادية في األردن وخارجه.
 الرحالت الخاصة: .ب

وهي الرحالت التي تنظمها الجامعة للمشتركين في النشاعات الرياضية والفنية ونشاعات الخدمة العامة بق د تحقيق 
 أهداف النشاعات.

 زيارات الطالبية:برامج تبادل ال .ج
وهي الرحالت العالبية التي تتم وفق االتفاقيات التي تعقد بين الجامعة والهيئات والمؤسسات التعليمية والتربوية األردنية 

 والعربية واألجنبية.
 الرحالت العلمية: .د

معرفة العلمية واكتساب وهي الرحالت التي تعد مظهرا من مظاهر النشاع العلمي في الجامعة، يتم من خاللها تنمية ال
 الخبرة الواسعة بالمشاهدة واإلعالع.

 

الرحالت الطالبية تنظيم :باب الثانيال

 الرحالت الطالبية عن طريق: تنظيم
 عمادة شؤون العلبة. *
 الجمعيات العلمية والهئيات واألندية العالبية في األقسام وذلك وفق الشروع واإلجراءات التالية: *
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 ت عمادة شؤون العلبة:إجراءات رحال .1
يتم اإلعالن عن الرحالت العامة والخا ة من قبل عمادة شؤون العلبة لجميةخ العلبة المعنيين بها وذلك قبل  .أ

 موعد الرحلة بوقت كاف وضمن براما سنوية تعدها عمادة شؤون العلبة.
 يتضمن اإلعالن عن الرحلة جميخ المعلومات الضرورية الخا ة بها. .ب
 اختيار العلبة المشتركين في الرحالت وفق الشروع التي ت درها عمادة شؤون العلبة. يتم . 

 إجراءات رحالت الجمعيات والهئيات واألندية العالبية: .2
 يتم اتخاذ قرار القيام بالرحلة من قبل الهيئة اإلدارية للجمعية أو الهيئة أو النادي. .أ

 رئيس القسم وعميد شؤون العلبة.تؤخذ الموافقة على هذا القرار من قبل  .ب
 يعلن عن الرحلة ويتضمن اإلعالن كافة المعلومات الضرورية بها. . 
مراجعة القسم المختص في عمادة شؤون العلبة الستالم نماذ  علبات الرحالت الخا ة والعامة ومن ثم  .د

 تقديمها إلى مكتب عميد شؤون العلبة بعد )إجراء الالزم عليها(.
 ديم العلبات وفق المواعيد التالية:يتم تق .هة

 .الرحالت الداخلية لمدة يوم / قبل أسبوع على األقل من موعد الرحلة 
 .الرحالت الداخلية لمدة أكثر من يوم / قبل عشرة أيام على األقل من موعد الرحلة 
 .الرحالت الخارجية للبالد العربية / قبل ثالثة أسابيخ على األقل من موعد الرحلة 
 ت الخارجية للبالد األجنبية / قبل ستة أسابيخ على األقل من موعد الرحلة.الرحال 

 :ويجب أن تحتوي العلبات المعلومات التالية
 .نوع الرحلة ومستواها 
 .مدة الرحلة وبرنامجها 
 .قيمة االشتراك والتكاليف التقديرية للرحلة 

لعلبة المشتركين بالرحلة إلى مكتب عميد شؤون تقدم الجمعية أو النادي أو الهيئة العالبية قائمة بأسماء ا .ز
العلبة قبل موعد قيام الرحلة )حسب ما تحدده عمادة شؤون العلبة( وكذلك يجب أن تحتوي هذه القائمة على 

 عناوين وأرقام هواتف العلبة المشتركين الستخدامها عند الحاجة.
العلبة يتم إرسالها بكتاب رسمي إلى المشرف على بعد اتخاذ قرار الموافقة على القائمة من قبل عمادة شؤون  .ح

 الرحلة للتقيد بها.
يشترع في المشرف على الرحلة أن يكون من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أو من المشرفين المعينين  .ع

 في عمادة شؤون العلبة.
 

 :تعليمات الرحالت العلمية في جامعة عمان األهلية
 :الرحالت العلمية .1

 يتجزأ من الدراسة األكاديمية في الجامعة ومظهر من مظاهر النشاع العلمي فيها. وهي جزء ال
المسةةاق مةةخ بيةةان  لدراسةةةتحةدد األقسةةام العلميةةة المسةةاقات التةي تحتةةا  إلةةى رحةةالت علميةة شةةريعة أن تكةةون الرحلةةة مكملةة  .2

 عبيعية الرحلة ووجهتها وشروعها.
 تي تحتا  إلى رحلة علمية مخ و ف الرحالت المقترحة.يعلم رئيس القسم رئاسة الجامعة بالمساقات ال .3
 تنظم الرحالت العلمية بموافقة رئيس الجامعة بعد توجيه من القسم المختص. .4
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 يجري تنظيم الرحالت العلمية وفق المواعيد التالية:
 الرحالت الداخلية: التي مدتها يوم واحد، قبل أسبوعين على األقل من موعد الرحلة. .أ

 داخلية: التي مدتها أكثر من يوم واحد، قبل ثالثة أسابيخ على األقل من موعد الرحلة.الرحالت ال .ب
 الرحالت الخارجية: قبل ستة أسابيخ على األقل من موعد الرحلة. . 

 

 يجب أن يحتوي علب القيام بالرحلة العلمية المعلومات التالية:
 الجهة المشرفة على الرحلة.     .أ

 عبيعية ونوع الرحلة. .ب
 ناما الرحلة.مدة وبر  . 
 التكاليف التقديرية للرحلة. .د
 دد المشتركين في الرحلة.ع .ه

الرحلة العلمية خا ة بعلبة التخ ص الذي تتبعه الرحلة، وال يجوز اشتراك علبة رخرين فيها كان قد سبق لهم أن اخذوا  .5
 المادة ولم يشاركوا في رحلة علمية.

 دة أكثر من مرة.ال يجوز اشتراك العالب الواحد في رحلة المادة الواح .6
 .( عالباً 25يشرف على الرحالت العلمية أستاذ المواد ويجوز تعيين مشرفين مساعدين إذا زاد عدد المشتركين عن ) .7
 تعيين مشرفة واحدة على األقل في الرحالت العلمية )المختلعة والتي مدتها أكثر من يوم واحد(. .8
 والسفر وفقا لألنظمة المالية المعمول بها في الجامعة.ي رف للمشرفين المعنيين رسميا عالوات بدل االنتقال  .9

 تر د الجامعة األموال الالزمة لتغعية مساهمتها في الرحالت العلمية لألقسام المختلفة. .10
يعلم رئيس القسم عميد شؤون العلبة بالرحالت العلمية قبل قيامها بكتاب رسمي يتضمن كشفا بأسماء وعناوين وأرقام  .11

 هواتف المشتركين.
 كل ما هو ممنوع ومحظور داخل الحرم الجامعي ممنوع ومحظور خالل الرحالت العالبية العلمية. .12
يجب على المشتركين في الرحالت العالبية التقيد التام بالتعليمات الخعية والشفوية التي ت درها الجهة المشرفة على    .13

 عليها وفق األنظمة التأديبية المعمول بها في الجامعة.الرحلة، وكل مخالفة يرتكبها العالب خالل الرحالت العلمية يعاقب 
 المشتركون في الرحالت العلمية الخارجية ألكثر من يوم ما يثبت موافقة أولياء أمورهم على مشاركتهم فيها. يقدم العلبة  .14
رسال نسخة م ورة منه ل  .15 عمادة شؤون يتم تقديم تقرير مف ل عن الرحلة العلمية من قبل المشرف لرئاسة الجامعة وا 

 العلبة.
 ال يسمح بتنظيم أية رحلة عالبية علمية إال وفق أحكام هذه التعليمات.  .16
رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذه التعليمات وفي حالة االختالف على تفسير موادها يحول األمر إلى مجلس   .17

 الجامعة إل دار التفسير الالزم.
 

 الرحالت اإلشراف على :باب الثالثال

 تعيين مشرفي الرحالت وفق الترتيب التالي:يجري 
 ( عالبًا.50الرحالت الداخلية التي مدتها يوم واحد / مشرف على األقل لكل ) .أ

( من العلبة باإلضافة إلى مشرفة إذا كانت 40الرحالت الداخلية التي مدتها أكثر من يوم واحد / مشرف واحد لكل ) .ب
 الرحلة مختلعة.

 ة مختلعة.مشرفة واحدة إذا كانت الرحل . 
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يجري تعيين مشرفي جميخ الرحالت الخارجية بتنسيب من عميد شؤون العلبة وموافقة رئيس الجامعة وفي الرحالت التي  .د
 تنظمها الجمعيات يكون التنسيب من عميد شؤون العلبة بعد االتفاق مخ رئيس القسم.

 

 يتولى المشرفون على الرحالت الداخلية والخارجية األمور التالية:
 حضير المسبق للرحلة واإلشراف على الشؤون اإلدارية والمالية لها.الت .أ

 إ دار التعليمات الخا ة بالرحلة ووضخ البرناما العام واإلشراف على تنفيذه. .ب
 مالزمه العلبة ومراقبه التقيد بالتعليمات واألنظمة في وسيلة السفر درجتها واإلقامة داخل األردن وخارجه. . 
 ورفعها إلى عمادة شؤون العلبة فور انتهاء الرحلة. كتابة التقارير الالزمة .د

 

 ألمور الماليةا :باب الرابعال
 

تحدد األمور المالية المتعلقة بنفقات العلبة في الرحالت الخا ة بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب من عميد  .1
 شؤون العلبة.

ي العمادة قيمة اشتراك العالب بالرحلة ويراعى عند يحدد عميد شؤون العلبة بناء على تنسيب من الدائرة المخت ة ف .2
 تحديد قيمة االشتراك األمور التالية:

أجور االنتقال الداخلية والخارجية وتكاليف اإلقامة ورسوم زيارة األماكن السياحية والمسةارح ونيرهةا مةن األمةاكن  .أ
 المدرجة في البرناما العام للرحلة.

 هات المخت ة في البلد التي تنظم إليها الرحلة.التسهيالت التي يمكن أن تقدمها الج .ب
تحول المبال  المتوافرة في أية رحلة عالبية نتيجة الستضافة الوفد من قبل الجهات المخت ة في البالد العربية واألجنبية  .3

 إلى ميزانية النشاع وذلك من اجل األنفاق منها عند رد الزيارة للجامعة.
ن )مالزمة العلبة في وسيلة السفر( في الرحالت الداخلية والخارجية ي رف لهم بناء على الواجب المسند للمشرفي .4

 عالوات السفر وفق األنظمة المالية المعمول بها في الجامعة.
 

 أحكام عامة
 

الرحالت العالبية عن ر من أهم عنا ر الحياة الجامعية المتكاملة، وكل ما هو ممنوع ومحظور داخل الحرم الجامعي  .1
 نوعا ومحظورا خالل الرحلة العالبية.يكون مم

يجب على المشتركين في الرحالت العالبية التقيد التام بالتعليمات الخعية والشفوية التي ي درها المشرف على الرحلة  .2
وكل مخالفة يرتكبها العالب )تسجل على متن التقارير التي يرفعها المشرف إلى عمادة شؤون العلبة( ليعاقب عليها وفق 

 نظمة التأديبية المعمول بها في الجامعة.األ
 يقدم العلبة المشتركون في الرحالت الخارجية والداخلية ما يثبت موافقة أولياء أمورهم على مشاركتهم فيها. .3
 ال يسمح بتنظيم أية رحلة عالبية إال وفق أحكام هذه التعليمات. .4
 عميد شؤون العلبة مسؤول عن تنفيذ هذه التعليمات. .5

 


