
  

  تعليمات األعالم والدروع والشارات

   في جامعة الزرقاء

  وتعديالتها 2000لسنة ) 1(رقم 

  



   في جامعة الزرقاء تعليمات األعالم والدروع والشارات
  وتعديالتها 2000لسنة ) 1(رقم 

بها اعتبارًا من ويعمل في جامعة الزرقاء،  "والشارات والدروع تعليمات األعالم" سمى هذه التعليماتت  ):1(المادة 
  .تاريخ إقرارها من مجلس األمناء

  .إال إذا دلت القرينة على خالف ذلك ،يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المخصصة حيثما وردت  ):2(لمادة ا
  :ةـــالجامع
  :ســـالرئي
  :رةـــالدائ
  :رـــالمدي
  :ارـــالشع

  :مــلـعـال
  :درعــــال

  :ارةـــالش

  الزرقاء جامعة
  رئيس جامعة الزرقاء 

  دائرة العالقات الثقافية والعامة
  مدير دائرة العالقات الثقافية والعامة

  شعار جامعة الزرقاء 
  علم جامعة الزرقاء 
  درع جامعة الزرقاء 
  شارة جامعة الزرقاء

  

  :يمثل الشعار الدالالت والرموز اآلتية  ):3(لمادة ا
مجموعـة مـن الكواكـب والنجـوم الدالـة  تتوسـطهااللون األزرق يرمز إلى السماء الصافية التـي     .أ 

  .على بديع صنع الخالق
منتهيــة  ،الســماء الزرقــاء مجموعــة مــن الــتالل الصــحراوية ذات اللــون األصــفر الرملــي تحــت    .ب 

  .ربخط أحمر يدل على دور الجامعة في مواجهة التصحّ 
  .أهمية الزراعة في الحفاظ على البيئة اللون األخضر يدل على    .ج 
  .اسم الجامعة فوق الخط األحمر على شكل بوابة يعكس التصميم المعماري اإلسالمي    .د 
  .الهالل في وسط البوابة يدل على سمو النظرة اإليمانية وعلوها    .ه 
متشـابكة بخـط الثلـث العربـي الجميـل، ) عمـل –علـم  –إيمـان (تحت الهـالل الكلمـات الـثالث     .و 

  .تدل على القيم اإلسالمية التي تجسد رسالة الجامعة
غصـــنا الزيتـــون يرمـــزان للعطـــاء الـــذي تمثلـــه الشـــجرة المباركـــة، وفوقهمـــا الكتـــاب رمـــز العلـــم،     .ز 

  .والريشة رمز الكتابة بالقلم
  .تاريخ بدء التدريس في الجامعة، هما 1994،  والتاريخ الميالدي 1415التاريخ الهجري     .ح 

الشــعار باللغــة اإلنجليزيــة يرمـز إلــى أهميــة التفاعــل مــع الثقافــات العالميــة  تحــتاسـم الجامعــة     .ط   
  .والتواصل الحضاري



  .ألوان الشعار تشتمل على ألوان العلم األردني    .ي 
  :وحسب النسب اآلتية ،يكون لون علم الجامعة أزرق سماوياً   ):4(المادة 

  .طوله ضعف عرضه    .أ 
  .ويكون قطره ثالثة أخماس عرضه ،الشعار يتوسط العلم    .ب 

  وتكون،على أن تحمل هذه الشارات الشعار ،يكون للجامعة شارات معدنية من فضة أو نحاس  ):5(المادة 
  .باألحجام واألوصاف التي يقررها المدير 

  .يحمل الشعار ،أو غيرها ،أو خشبية ،يكون للجامعة درع مصنوع من مواد معدنية  ):6(المادة 

  يقرر المدير في مطلع كل عام احتياجات الجامعة من عدد األعالم والدروع والشارات، وتحدد  ):7(المادة 
  .الدائرة أوصافها وأحجامها والمواد المصنوعة منه 

األنظمة المالية المعمول بها في يتم تأمين احتياجات الجامعة من األعالم والدروع والشارات بموجب   ):8(المادة 
  .الجامعة

  .وتمنح الشارات بقرار من الرئيس أو المدير ،تمنح األعالم والدروع من الرئيس  ):9(المادة 

  .تحتفظ الدائرة بسجالت تتضمن أسماء من ُتمنح لهم األعالم والدروع والشارات  ):10(المادة 

  
    



  
 


