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  جامعة الزرقاءفي   سيالنظام األسا
  وتعديالته 2003 لسنة) 1(رقم 
  2010لسنة ) 16(الجامعات األردنية المؤقت رقم  صادر بموجب قانون

  التعليمات الصادرة بموجبهاألنظمة و و 
مــن  اعتبــاراً  ويعمــل بــه ، "2003لســنة ) 1(رقــم النظــام األساســي لجامعــة الزرقــاء  "يســمى هــذا النظــام   ):1(المادة 

  .تاريخ إقراره من مجلس األمناء
مــا لــم تــدل  ،المعــاني المخصصــة لهــا أدنــاه -حيثمــا وردت فــي النظــام -يكــون للكلمــات والعبــارات اآلتيــة  ):2(المادة 

  :القرينة على غير ذلك
  :القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون
  :الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  :المجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
  : مجلـــــــــــــــــــــــــس األمنـــــــــــــــــــــــــاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس   :ال
  :العميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   :المال
  :ةالهيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  2009لســــــــــــــــــــــــنة  )20(رقــــــــــــــــــــــــم الجامعــــــــــــــــــــــــات األردنيــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــانون 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس التعل   مجل
  مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس أمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
  رئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
  عميـــــــــــــــــــــــــــــــــد الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــة أو عميـــــــــــــــــــــــــــــــــد النشـــــــــــــــــــــــــــــــــاط الجـــــــــــــــــــــــــــــــــامعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم واالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثمار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء للتعل   شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة الزرق

  شـــــــــــــــــــــــــــركة الزرقـــــــــــــــــــــــــــاء للتعلـــــــــــــــــــــــــــيم واالســـــــــــــــــــــــــــتثمارجلـــــــــــــــــــــــــــس إدارة م
  

مـوال تتمتع جامعة الزرقاء بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وٕاداري، ولها بهذه الصفة حق تملـك األ  :)3(المادة 
المنقولة وغير المنقولـة، وٕاجـراء التصـرفات القانونيـة جميعهـا، بمـا فـي ذلـك حـق التقاضـي، وٕابـرام العقـود، 
واالقتـــراض، وقبـــول المســـاعدات والتبرعـــات والهبـــات والمـــنح والوصـــايا، وأن تنيـــب عنهـــا فـــي اإلجـــراءات 

  .القضائية أو الناشئة عن أعمالها من تشاء
العربية هي لغة التدريس في الجامعة، ولمجلس األمناء،  بناء على تنسيب من مجلس العمداء، أن اللغة   ):4(المادة 

  .يقرر استخدام لغة أخرى للتدريس بصورة مؤقتة، حيثما تقتضي الضرورة ذلك
  :مهاوأه ،العربي واإلسالمي واإلنساني بالوسائل الممكنة األردني و جامعة إلى خدمة المجتمعالتهدف   ):5(المادة 

إعـــداد الكـــوادر البشـــرية المدربـــة والمؤهلـــة المتوافقـــة مـــع حاجـــات ســـوق العمـــل المحلـــي واإلقليمـــي   .أ 
والــدولي، والقيــام باألبحــاث العلميــة والتطبيقيــة لتنميــة المجتمــع المحلــي وتطــويره، وذلــك مــن خــالل 

  .إتاحة فرص الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة
مــــع  ،اإلســــالمية وقيمهــــا الروحيــــة واألخالقيــــة وتعزيــــز االنتمــــاء الــــوطني والقــــوميتعميــــق العقيــــدة ب 

االهتمام ببناء الشخصية المتكاملة والمتوازنة للطالب الجامعي في أبعادها المختلفة، وفق منظومة 



  ).العلم و اإليمان و العمل و الخلق و التعاون(القيم اإلسالمية 
المية، ونشــر تراثهــا، و تفعيــل دورهــا فــي بنــاء نهضــة األمــة وفــي العنايــة بالحضــارة العربيــة واإلســ.ج 

  .ترشيد الحضارة اإلنسانية، مع االهتمام بالتأصيل اإلسالمي للمعرفة في مجاالتها المتعددة
 واحتـرام الـرأي ،وحق التعبير ،الديمقراطي بما يضمن حرية العمل األكاديميالشوري و  النهج تعزيز.د 

  .واستخدام التفكير العلمي الناقد ،وتحمل المسؤولية ،والعمل بروح الفريق ،اآلخر والرأي
  .توفير البيئة األكاديمية والنفسية واالجتماعية الداعمة لإلبداع والتميز واالبتكار وصقل المواهب.ه 
العامـــة واالعتنـــاء بالثقافـــة  ،والعالميـــة العربيـــة اإلســـالميةتنميـــة االهتمـــام بـــالتراث الـــوطني والثقافـــة .و 

  .، مع االهتمام باالنفتاح الواعي على علوم األمم األخرى ولغاتها وثقافاتها وتجاربهاللدارسين
العلمـي بهـا  التـأليفوتشـجيع  ،ة وتعليميـة فـي مراحـل التعلـيم العـالييـاللغـة العربيـة لغـة علم اعتماد.ز 

  .والترجمة منها وٕاليها
  .والفنون والعلوم وغيرهاالمساهمة في تنمية المعرفة في مجال اآلداب .ح 
وٕاكســابهم مهــارات  ،تنميــة إلمــام الدارســين بلغــة أجنبيــة واحــدة علــى األقــل فــي ميــادين تخصصــهم.ط 

  .مناسبة الستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين
ه لخدمـــة وبخاصــة البحــث العلمــي التطبيقــي الموّجــ ،تشــجيع البحــث العلمــي ودعمــه ورفــع مســـتواه.ي 

  .تنميتهالمجتمع و 
  .بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وٕانتاج التكنولوجيا.ك 
ومؤسسات التعلـيم العـالي مـن  ،ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة إيجاد.ل 

عـن  ،في تطوير هذين القطـاعين ،لالستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات ،جهة أخرى
  .طريق االستشارات والبحث العلمي التطبيقي

مـــع  ،توثيـــق التعـــاون العلمـــي والثقـــافي والفنـــي والتقنـــي فـــي مجـــال التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي.م 
ـــة  ،والمؤسســـات العربيـــة واإلســـالمية والعالميـــة الجامعـــات وتوســـيع ميادينـــه فـــي االتجاهـــات الحديث
  .والمتطورة

بقـرار مـن المجلـس  هـا،خارجو  األردنيـة الهاشـمية المملكة للجامعة داخلفتح فروع ومراكز ومكاتب .ن 
  . مجلس األمناء من بناء على تنسيب

إنشاء معاهد ومراكز للبحوث والتعليم  ،بناء على تنسيب من مجلس األمناء ،بقرار من المجلس ،للجامعة  ):6(المادة 
 ،وبــرامج خاصــة ،ومستشــفيات ،قســام العلميــةإضــافة إلــى الكليــات واأل ،والتــدريب واالستشــارات والخــدمات

ومــدارس تطبيقيــة فــي موقــع الجامعــة أو خارجــه، ويجــوز لهــا دمــج أي منهــا فــي غيــره أو إلغــاؤه بالطريقــة 



  .ذاتها
يعيــنهم  ،عشــر عضــواً  رئــيس وأربعــةيتــألف مــن  مجلــس األمنــاء،  جامعــة مجلــس يســمىللون يكــ    .أ   ):7(المادة 

 ه،لــثهم علــى األقــل مــن حملــة الــدكتوراعلــى أن يكــون ث قابلــة للتجديــد، المجلــس مــدة أربــع ســنوات
  .من ذوي الخبرة ممن يحملون الدرجة الجامعية األولى على األقل اناآلخر  لثانوالث

  .ينتخب مجلس األمناء  من بين أعضائه نائبًا للرئيس، يتولى مهامه في غيابه    .ب 
 امـدةيعـين المجلـس مـن يحـل محلـه  ،من أعضـائهأي أو  األمناء، إذا شغر مركز رئيس مجلس     .ج 

  .من هذه المادة) أ(الفقرة  ألحكاموفقًا  ،المتبقية من عضويته
فيهـا، وال يجـوز المسـاهمين أو من بـين المـالكين للجامعـة  األمناء ال يجوز تسمية رئيس مجلس     .د 

كمـــا ال يجــــوز لعضــــو هيئــــة التــــدريس فــــي  يكــــون رئيســــًا لمجلــــس األمنــــاء،  نلـــرئيس الجامعــــة أ
  . الجامعة أن يكون عضوًا في مجلس أمانتها

شكل مجلـس األمنـاء  مـن بـين أعضـائه لجنـة أكاديميـة، ولجنـة إداريـة وماليـة، وأيـة لجنـة دائمـة يُ     .ه 
أخرى يراها الزمة، لدراسة المواضيع التـي يحيلهـا مجلـس األمنـاء،  وذلـك حسـب اختصـاص كـل 

  .لجنة
. مجلـــس األمنـــاء  اجتماعاتـــه مـــرة كـــل شـــهر علـــى األقـــل، وكلمـــا دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك يعقـــد    .و 

وتخصـص الجامعــة مكانــًا مناســبًا فــي الحـرم الجــامعي لمجلــس األمنــاء  وجهــازه اإلداري، لمزاولــة 
  .أعمالهم وعقد االجتماعات

هيئــة التــدريس لــرئيس الجامعــة أن يكــون رئيســًا لمجلــس األمنــاء،  كمــا ال يجــوز لعضــو ال يجــوز     .ز 
  . في الجامعة أن يكون عضوًا في مجلس األمناء

  .يصدر مجلس األمناء  التعليمات الالزمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله    .ح 
  :اآلتيعلى النحو مجلس األمناء  ل يشكّ   .أ   ):8(ادة مال

   .مجلس األمناء  بتنسيب من الهيئةرئيس   1  
رتبــــة األســــتاذية مــــن خــــارج الجامعــــة يختــــارهم خمســــة أعضــــاء أكــــاديميين ممــــن يحملــــون   2  

  .المجلس
  .ثالثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة  3  
  .عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي بتنسيب من الهيئة  4  
  .ثالثة أعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها  5  
  .رئيس الجامعة  6  



مــن مناصــبهم بقــرار مــن  مإعفــاؤهويــتم  ،جلــس األمنــاء وأي مــن أعضــائهتقبــل اســتقالة رئــيس م  . ب
  .المجلس

  : يتولى مجلس األمناء  المهام والصالحيات اآلتية  ):9(المادة 
  .للجامعة رسم السياسة العامة  .أ 
متابعــة تنفيــذها ، قــرار الخطــة الســنوية واالســتراتيجية للجامعــة بنــاء علــى تنســيب مجلــس الجامعــةإ  .ب 

  .وتقويمها
  .والبنية التحتيةجميعها دارية والمالية واإل كاديميةداء الجامعة من الجوانب األأ تقويم  .ج 
  .الجامعــة والعمداء تعييــن نواب الرئيس ورؤســاء فروع  .د 
العلميـــة التابعـــة لهـــا داخـــل  والمراكـــز ،والمعاهـــد ،قســـامواأل ،نشـــاء الكليـــاتإالتنســـيب للمجلـــس ب  .ه 

  .المملكة
  . ئهالغاأو إ ،ودمجها في غيرها ،كاديميةاأل نشاء البرامج والتخصصاتإالتنسيب للمجلس ب  .و 
بتنسـيب مـن المختلفـة التخصصات الجامعة من الطلبة في  تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها  .ز 

  .مجلس الجامعة
بعـد الموافقـة عليهـا مـن مجلـس  ،وبياناتها المالية الختاميـة ،السنوية للجامعة قرار الموازنةإ   .1  .ح 

  .مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني ،ورفعها للمجلس للمصادقة عليها ،الجامعة
ورفعـه للمجلـس  ،بعـد الموافقـة عليـه مـن مجلـس الجامعـة ،السـنوي للجامعـة رمناقشة التقري   .2

  .لالطالع عليه
  .وتنظيم شؤون استثمارها ،ة للجامعةالسعي لدعم الموارد المالي  .ط 
  .والمنح والوصايا وغيرها قبول الهبات  .ي 
ـــد اتفاقيـــات التعـــاون  .ك  ـــى عق ـــين  ،والتكنولـــوجي ،العلمـــي التنســـيب للمجلـــس بالموافقـــة عل ـــافي ب والثق

البـرامج والتخصصـات العلميـة المنبثقـة عنهـا  شـريطة حصـول ،الجامعـة ومثيالتهـا خـارج المملكـة
سس التـي يضـعها المجلـس لالتفاقيـات التـي األ ومراعاة ،وتحقق الشروط ،على االعتماد الخاص

  .علمية الحصول على درجات إلىتؤدي 
  .صولقرارها والسير فيها حسب األالمجلس إل إلىنظمة مشروعات األ رفع  .ل 
تعابــه بتنســيب مــن مجلــس أوتحديــد  ،قــانوني خــارجي لتــدقيق حســابات الجامعــة تعيــين محاســب  .م 

  .الجامعة
 ةمما ال يدخل في صالحيات أيـ ،األمناءخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس أمور أية أ  .ن 



  .نظمة المعمول بها في الجامعةلمنصوص عليها في هذا القانون واألمن الجهات ا جهة
يكــون للجامعــة رئــيس متفــرغ إلدارتهــا يعــين بقــرار مــن المجلــس، بنــاًء علــى تنســيب مــن مجلــس   .أ   ): 10(المادة 

  .أربع سنوات قابلة للتجديداألمناء، مدة 
يشترط فيمن يعين رئيسًا للجامعـة أن يكـون أردنـي الجنسـية، حاصـًال علـى رتبـة األسـتاذية، ومـن   .ب   

غير المالكين للشركة أو المساهمين فيها، ويجوز في حاالت خاصة يقّدرها المجلس تعيين غيـر 
  .األردني، بموافقة مجلس الوزراء

بقــرار مــن مجلــس األمنــاء،  بنــاًء علــى تنســيب مــن  هحقوقــه وامتيازاتــيحــدد راتــب الــرئيس وســائر   .ج   
  .الهيئة، وبموجب عقد خاص مع الجامعة، يوّقعه نيابة عنها رئيس مجلس األمناء

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

  .من مجلس األمناءبتنسيب من منصبه  إعفائه  2  

إذا انتهت خدمة الرئيس يجوز لـه أن يسـتمر فـي إشـغال منصـب األسـتاذية فـي الجامعـة وبـأعلى   .ه   
  .مربوطها

الرئيس مسؤول أمام مجلس األمناء عن إدارة شؤون الجامعـة، وهـو آمـر الصـرف فيهـا، ويمـارس   .أ  ):11(المادة 
  :المهام والصالحيات التالية

أمــام الجهــات الرســمية والقضــائية والهيئــات جميعهــا واألشــخاص، وتوقيــع تمثيــل الجامعــة  .1  
  .العقود نيابة عنها، بما ال يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ

ـــــة وفـــــق أحكـــــام هـــــذا القـــــانون واألنظمـــــة إ .2   ـــــة والماليـــــة واالداري دارة شـــــؤون الجامعـــــة العلمي
  .بمقتضاهوالتعليمات والقرارات الصادرة 

دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى االنعقـاد، ورئاسـة اجتماعاتهمـا واإلشـراف علـى  .3  
  . توثيق القرارات الصادرة عنها، ومتابعة تنفيذها

تقــديم خطــة العمــل الســنوية للجامعــة إلــى مجلــس الجامعــة، لدراســتها ورفعهــا إلــى مجلــس  .4  
  .  األمناء

إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وفقًا لألنموذج الذي يعتمده المجلس، وتقديمه إلـى  .5  
  .  مجلس الجامعة

تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينـا فيـه مؤشـرات  .6  
األداء في مجاالت التعليم العالي، والبحـث العلمـي، وخدمـة المجتمـع، واألنشـطة األخـرى، 



وأي اقتراحــات يراهــا مناســبة لتطــوير الجامعــة، وفقــًا لآلليــة المعتمــدة لــذلك، علــى أن يقــوم 
  . مناقشته ورفعه لمجلس األمناءمجلس الجامعة ب

ــًا أو جزئيــًا فــي الجامعــة، وذلــك فــي الحــاالت التــي يــرى أنهــا تســتدعي  .7   تعليــق الدراســة كلي
اتخــاذ مثــل هــذا القــرار، وٕاذا زادت مــدة تعليــق الدراســة علــى أســبوع فعلــى الــرئيس عــرض 

األمــــر علــــى مجلــــس الجامعــــة، إلبــــداء التوصــــية المناســــبة، ورفعهــــا إلــــى مجلــــس األمنــــاء  
  . االتخاذ القرار المناسب بشأنه

  .التنسيب لمجلس األمناء  بتعيين نواب الرئيس، ورئيس فرع الجامعة، والعمداء فيها .8  
أية صالحيات أخرى مخولة له بموجب األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، أو .9  

  . أية مهام يكلفه بها مجلس األمناء
أي من نوابه، أو العمداء، أو المديرين للرئيس أن يفوض أيًا من الصالحيات المفوضة إليه إلى   .ب

  .في الجامعة، كل في نطاق اختصاصه، على أن يكون التفويض خطيًا، ومحددًا، وموقوتا
يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صالحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب   .ج

بأعماله، ويمارس صالحياته لحين  الرئيس ينتدب رئيس مجلس األمناء  أحد نواب الرئيس ليقوم
  .تعيين رئيس الجامعة

قابلـة  ثـالث سـنوات مـدة ،يب الـرئيسسـبناء على تن األمناء مجلس من  يعين نواب الرئيس بقرار    .أ   ):12(المادة 
وتنتهـــي خدمـــة أي مـــنهم بانتهـــاء مـــدة تعيينـــه، أبـــو بقبـــول اســـتقالته، أو  ومـــرة  واحـــدة، ،للتجديـــد

  .بالطريقة ذاتهابإعفائه من منصبه 
ومـــن غيـــر المـــالكين أو  ،رتبـــة األســـتاذية الً وشـــاغ ،نـــي الجنســـيةدأن يكـــون نائـــب الـــرئيس أر  طيشـــتر     .ب 

  .المساهمين
  . يسمي مجلس األمناء،  بناء على تنسيب الرئيس أو أحد نوابه، رئيسًا لفرع الجامعة    .ج 
  .ورؤساء الفروع وصالحياتهم تحدد بقرار من الرئيس مسؤوليات كل من نوابه    .د 

  :جامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة برئاسة الرئيس وعضوية كل منلليكون   .أ  :)13(المادة 
  .نواب الرئيس .1  
  .العمداء .2  
  .كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي كل عضو هيئة تدريس من .3  
  .من مديري الوحدات األكاديمية واإلدارية والفنية في الجامعة ثالثة .4  
  .اثنين من المجتمع المحلي .5  



   .طلبة الجامعةأحد  .6    
  . خريجي الجامعةأحد  .7    
من هذه ) أ(من الفقرة ) 7(و )6(و )5(و) 4(المجلس المذكورين في البنود أعضاء يتم تعيين   . ب  

  .واحدةالمادة بقرار من الرئيس مدة سنة 
  : اآلتية والصالحياتالمهام  الجامعةيتولى مجلس   ):14(المادة 

العمـــل علـــى رفـــع مســـتوى الخـــدمات التـــي تقـــدمها الجامعـــة فـــي مجـــاالت التعلـــيم والبحـــث العلمـــي   .أ   
  .والتدريب والخدمة العامة

الهيئة، دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة اإلنمائية التي يعدها الرئيس، لعرضها على   .ب   
  .للموافقة عليها، ورفعها لمجلس األمناء  إلصدار قرار بشأنها

التنسيب إلى مجلس األمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها، التخاذ قراره   .ج   
  .بشأنها

  .بحث مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها، الستكمال اإلجراءات الالزمة بشأنها  .د   
مشروع الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية، تمهيدًا لرفعها إلى الموافقة على   .ه   

  .مجلس الجامعة
 . الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وٕانجازاتها تمهيدًا لرفعها إلى مجلس األمناء  .و   
  .النظر في أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه  .ز   

  : جامعة مجلس يسمى مجلس العمداء برئاسة الرئيس وعضوية كل منليكون ل  .أ   ):15(المادة 
  .عمداء الكليات والنشاط الجامعي .1  
  . نواب الرئيس .2  
  :اآلتيةوالصالحيات  المهاميتولى مجلس العمداء   .ب  
بإنشاء الكليات واألقسام والبرامج والتخصصات األكاديمية  األمناءمجلس  إلىالتوصية  .1  

  .إلغائهاأو  ،ودمجها في غيرها
 ،وانتدابهم ،ونقلهم ،وتثبيتهم ،وترقيتهم ،لجامعةهيئة التدريس في اأعضاء تعيين  .2  

وٕانهاء  ،وقبول استقاالتهم ،ي واإلجازات دون راتبمومنحهم إجازات التفرغ العل ،وٕاعارتهم
  .خدماتهم

وبحوثهم  ،وأساليب تدريسهم ،وأنشطتهم األكاديمية ،هيئة التدريسأعمال أعضاء يم و تق .3  
  .واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ،العلمية



أو مساعدي البحث (هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين أعضاء يفاد إ .4  
ممن ارتبطوا بالعمل أو  ،والفنيين العاملين في المجال األكاديمي في الجامعة ،)التدريس

وفقًا لنظام االيفاد المعمول به في  ،ودورات تدريبيةمعها في بعثات ومهمات علمية 
  .الجامعة

سنويًا في البرامج الذين سيقبلون  عداد الطلبةأب الجامعةمجلس  إلىالتوصية  .5  
  . والتخصصات المختلفة للجامعة

 ،دراسة مشروعات خطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز .6  
  .وٕاصدار قراراته بشأنها ،ومناقشتها

   .األكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة األداءيم مستوى و تق .7  
  .ية والفخرية والشهاداتممنح الدرجات العل .8  
  .األستاذيةإنشاء كراسي  .9  
عدد الطلبة تحديد و  ،وضع تعليمات القبول في الجامعة وفق األسس التي يقرها المجلس .10  

  .المقبولين فيها
 بالعمل األكاديمي في ةنظمة ذات العالقاألعليمات المناسبة لتنفيذ أحكام وضع الت .11  

  .الجامعة
النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل األكاديمي يعرضه الرئيس عليه مما ال يدخل في  .12  

  .تشريع آخرأي أو النظام أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا  اختصاص
عميد الكلية بقرار من مجلس األمناء،  بنــاء على تنسيب الرئيس، مدة سنتين قابلة للتجديد يعين   .أ   ):16(المادة 

مرة واحدة، شريطة أن يكون قد أشغل رتبة األستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه، أو 
  .بقبول استقالته، أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها

إدارة الشؤون األكاديمية، واإلدارية، والمالية للكلية، وأمور البحث يكون عميد الكلية مسؤوال عن   .ب   
العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء، ويقدم تقريرًا إلى 

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

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



  .د   
  
  

األساتذة بتنسيب من العميد وذلك مدة سنة قابلة للتجديد، للرئيس تعيين نائب أو أكثر  للعميد من 
ويتــولى نائــب العميــد القيــام باألعمــال والمهــام التــي يكلفــه بهــا العميــد، وممارســة الصــالحيات التــي 
يفوضها إليه، على انه يجوز عند الضرورة، وبموافقة مجلـس األمنـاء،  تعيـين أحـد أعضـاء الهيئـة 

  .ة األستاذية نائبًا للعميدالتدريسية ممن لم يشغلوا رتب

  .يختار العميد أحد نوابه، للقيام بأعماله وممارسة صالحياته عند غيابه .1  .ه   
فــي حــال شــغور منصــب العميــد، يكلــف الــرئيس أحــد نــواب العميــد للقيــام بأعمــال العميــد،  .2  

  .من هذه المادة) أ(وممارسة صالحياته، لحين تعيين عميد للكلية وفق احكام الفقرة 
فـــي حـــال عـــدم وجـــود نائـــب للعميـــد يكلـــف الـــرئيس أحـــد أعضـــاء الهيئـــة التدريســـية، للقيـــام  .3  

مـن ) أ(بأعمال العميد، وممارسة صالحياته، لحـين تعيـين عميـد للكليـة وفـق أحكـام الفقـرة 
  .هذه المادة

  ):17(المادة 

  

بهذه الغاية المحددة يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي أي نشاط جامعي، ويقومون 
  .من هذا النظام) 16(ويتم تعيينهم وفقًا ألحكام المادة . بموجب أنظمة الجامعة وتعليماتها. لهم

  : يكون لكل كلية مجلس يسمى مجلس الكلية برئاسة العميد وعضوية كل من  .أ  ): 18(المادة 
  .نوابهأو نائب العميد  .1
  .الكليةرؤساء األقسام األكاديمية في  .2

3. 

الهيئــة التدريســية فــي القســم فــي أعضــاء ينتخبــه  ،ممثــل عــن كــل قســم أكــاديمي فــي الكليــة
  .دراسيمطلع كل عام 

4. 

 ،بقرار من الرئيس انيعين ،اص والخبرةمن ذوي االختص الجامعةمن خارج  اثنين
  .،مدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدةبالتشاور مع العميد

بناء على  ،بقرار من مجلس العمداء ،مدة سنة واحدة للكلية المستحدثةيشكل مجلس مؤقت   .ب
إلى  يمارس صالحيات عميد الكلية، و األقل علىأعضاء يتكون من رئيس وثالثة  ،تنسيب الرئيس

  .حين تعيين عميد للكلية ومجالس األقسام
  :اآلتية والصالحياتيتولى مجلس الكلية المهام    .ج

  . اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية فيها .1
  .إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس األقسام .2
التنســـيب، مـــع عمـــادة البحـــث العلمــــي والدراســـات العليـــا،بتعيين المشـــرفين علـــى الرســــائل  .3

  . العلمية، وتشكيل لجان المناقشة



ومناقشـــة نتائجهـــا الـــواردة مـــن واإلشـــراف عليهـــا،  االمتحانـــات فـــي الكليـــةتنظـــيم إجـــراءات  .4
  .األقسام المختصة، والمصادقة عليها

  .بمنح الدرجات العلمية والشهادات العمداءمجلس  إلىالتنسيب  .5
، بالتنســيق مــع عمــادة البحــث وتشــجيعه ،اإلشــراف علــى تنظــيم البحــث العلمــي فــي الكليــة .6

  .العلياالعلمي والدراسات 
هيئــة التــدريس فــي أعضــاء المتعلقــة ب هــافــي األمــور جميع العمــداءمجلــس  إلــىالتوصــية  .7

ب، ادتــناو ونقــل، التــدريس فيهــا، مــن تعيــين، وترقيــة، أعمــال وغيــرهم مــن القــائمين ب ،الكليــة
، وقبــــول االســــتقالة، وغيــــر ذلــــك مــــن األمــــور الدراســــيةإلجــــازات اة، وٕايفــــاد، ومــــنح ر وٕاعــــا

  .بموجب أحكام األنظمة المعمول بها، الجامعية
  .إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية .8
  .النظر في المسائل التي يحيلها إليه عميد الكلية .9

   ):19(المادة 
  . أ

ـــس القســـميكـــون  ـــة مجلـــس يســـمى مجل ـــيس القســـم ويكـــون ،لكـــل قســـم مـــن أقســـام الكلي  ،برئاســـة رئ
  .همهيئة التدريس فيه جميعأعضاء وعضوية 

  :اآلتيةوالصالحيات  المهاممجلس القسم  يتولى  .ب
  .لية حول الخطط الدراسية في القسممجلس الك إلىتقديم االقتراحات  .1
  .المناهج التدريسية للمواد في القسم اقتراح .2
، واالطالع على مشروعات البحث العلمي، البحث العلمي في القسم أنشطةتشجيع  .3

الالزمة، سواء كانت ألغراض الدعم، أو النشر، أو المشاركة في وتقديم التوصيات 
  .المؤتمرات والندوات العلمية

  .والمحاضرات الدروس تقديم االقتراحات حول توزيع .4
والترقية، والتثبيت، والنقل، واإلعارة، واالنتداب، واإلجازة،  ،طلبات التعيينالنظر في  .5

وفق التشريعات النافذة، على أال يشترك عضو هيئة  واالستقالة، وٕاصدار توصياته بشأنها
التدريس في النظر في أي من األمور أعاله إال إذا كان  من الرتبة نفسها أو أعلى 

  .منها
  . إعداد مشروع التقرير السنوي .6
  . اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة .7
  . دراسة أي  موضوعات يعرضها عميد الكلية أو رئيس القسم .8



رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما ال يتعارض مع أحكام  .9
  . التشريعات النافذة

يعين أحد األساتذة في القسم رئيسًا له مدة سنة قابلة للتجديد، بقرار من الرئيس، بناء  .10  
على تنسيب العميد، إال أنه يجوز في حاالت خاصة يقدرها الرئيس، بناء على تنسيب 
عميد الكلية، تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم رئيسًا له بالنيابة، وفي حال 

غور منصبه يكلف العميد أحد أعضائه للقيام بمهامه لحين عودة غياب رئيس القسم أو ش
  . رئيس، القسم أو تعيين رئيس له، وفق أحكام هذه الفقرة

  :عضو هيئة التدريس في الجامعة هو  ):20(المادة 
  األستاذ  .أ 
   .األستاذ المشارك  .ب 
  .األستاذ المساعد  .ج 
  المدرس  .د 
  .المدرس المساعد  .ه 
      .األستاذ الممارس  .و 

  :على الرغم مما ورد في قانون الشركات أو في أي تشريع آخر  ):21(لمادة ا

    .أ 
للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها، يعّدها الرئيس، ويناقشها مجلس الجامعة، وتوافق عليها 

  . الهيئة، ويقرها مجلس األمناء  ويصادق عليها المجلس

  .ب 
في أحد البنوك في المملكة، تودع فيه  يفتح للجامعة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك

  .مخصصات الجامعة طبقًا لموازنتها، ويتم اإلنفاق منه بقرار من الرئيس
  :تتألف موارد الجامعة مما يلي  .أ   ):22(المادة 

  .الرسوم الدراسية .1  
  .ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة .2  

  
الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقًا ألحكام القانون، وقانون التعليم العالي والبحث  .3

  . العلمي، على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني
ما يتأتى من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز، وما يتأتى من المشاريع  .4

  . اإلنتاجية والمرافق الجامعية
  .أية إيرادات أخرى .5

  .ب 
1. 

تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي، ويعين مديرها بقرار من مجلس األمناء،  
  .بناء على تنسيب الرئيس



  2. 
تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس األمناء  مباشرة، وتتولى مراقبة األمور اإلدارية 

  . والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف سنوية إلى مجلس األمناء

  3. 
يرفع رئيس مجلس األمناء  تقرير المحاسب القانوني السنوي إلى المجلس للمصادقة 

  .عليه
  .محاسب قانوني خارجي يتولى تدقيق حسابات الجامعةيكون للجامعة   .ج 

من موازنتها السنوية ألغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات % 3تخصص الجامعة ما نسبته   .أ   )23(المادة 
ألغــــراض اإليفــــاد للحصــــول علــــى درجــــة الماجســــتير % 2موازنتهــــا  مــــن كمــــا تخصــــص ،العلميــــة

  . وفق األنظمة المعمول بها في الجامعة ،والدكتوراه إلعداد الكوادر األكاديمية
يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة أ من هذه المادة لصالح صندوق دعم   .ب 

البحـــث العلمـــي إذا لـــم تصـــرف خـــالل ثـــالث ســـنوات مـــن تـــاريخ تخصيصـــها ألي مـــن األغـــراض 
   .المنصوص عليها من تلك الفقرة

  ):24(المادة 

   

بـدعوة مـن رئـيس ذلـك  النظـام،المنصـوص عليهـا فـي هـذا  الجامعـة مجالسيجتمع كل مجلس من   .أ 
  .من ينوب عنه عند غيابهأو  ،المجلس

  . ، باستثناء مجلس األمناءلرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها لالجتماع  .ب 

وعليه  ،قد اجتماع لهرئيسه لع إلىأي مجلس تقديم طلب أعضاء يجوز لما ال يقل عن نصف   .ج 
  . تاريخ تقديم الطلب إليه ة دعوة المجلس لالجتماع خالل خمسة عشر يومًا منفي هذه الحال

  

بحضــور  النظــامهــا فــي هــذا المنصــوص علي مجــالسال اب القــانوني الجتمــاع أي مجلــس مــنالنصــ يكــون   ):25(المادة 
  .الحاضرين على األقلأعضائه ية أصوات أكثر وتتخذ قراراته ب ،األغلبية المطلقة ألعضائه

   ):26(المادة 
  

ويكـون  ،مرتبـةً المجلـس الـذي يعلـوه  إلـىيجوز االعتراض على أي من القرارات الصـادرة عـن أي مجلـس 
  .قرارًا نهائياً  المعترض لديه القرار الصادر عن المجلس

  
 


