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  جامعة الزرقاءفي  الداخلي لمجلس األمناءالنظام 
  وتعديالته 2003  لسنة) 1(رقم 

  الجامعات األردنية المؤقت صادر بموجب قانونال
  2010لسنة ) 16(رقم  

  التعليمات الصادرة بموجبهاألنظمة و و 

  ):1(المادة 

  

تـاريخ إقـراره مـن  اعتبـاراً  ويعمـل بـه ، "جامعـة الزرقـاءالـداخلي لمجلـس األمنـاء لنظـام ا "يسمى هذا النظـام 
  .من مجلس األمناء

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

  :القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس   :المجل

  
   :الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  : مجلـــــــــــــــــــــــــــس األمنـــــــــــــــــــــــــــاء
   :الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس
  : رئـــــــــــــــــــــــــــيس الجامعـــــــــــــــــــــــــــة

  
  :المالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   :ةالهيئــ

  

  2010لســـــــــــــــــــــــــــنة ) 16(قـــــــــــــــــــــــــــانون الجامعـــــــــــــــــــــــــــات األردنيـــــــــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــــــــم 
  التعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليمجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 

  
  جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس أمن   مجل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس أمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء رئ   مجل
  

  رئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة الزرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء للتعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم واالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثمار

ـــــــــــــــــــــــــــــس إدارة م ـــــــــــــــــــــــــــــيم واالســـــــــــــــــــــــــــــتثمارجل ـــــــــــــــــــــــــــــاء للتعل   شـــــــــــــــــــــــــــــركة الزرق
  

المـــــــــــادة 

)3:(  

يعيــنهم  ،عشــر عضــواً  وأربعــةرئــيس جامعــة مجلــس يســمى مجلــس األمنــاء،  يتــألف مــن للون يكــ    .أ 
 ه،علــى أن يكــون ثلــثهم علــى األقــل مــن حملــة الــدكتورا قابلــة للتجديــد، المجلــس مــدة أربــع ســنوات

  .من ذوي الخبرة ممن يحملون الدرجة الجامعية األولى على األقل اناآلخر  لثانوالث
  .غيابهينتخب مجلس األمناء  من بين أعضائه نائبًا للرئيس يتولى مهامه في     .ب   
مـدة لليعـين المجلـس مـن يحـل محلـه  ،إذا شغر مركز رئيس مجلس األمناء،  أو أي مـن أعضـائه    .ج   

  .من هذه المادة) أ(الفقرة  ألحكاموفقًا  ،المتبقية من عضويته
ال يجوز تسمية رئـيس مجلـس األمنـاء  مـن بـين المـالكين للجامعـة أو المسـاهمين فيهـا، وال يجـوز     .د   

كما ال يجوز لعضو هيئة التدريس فـي الجامعـة  يكون رئيسًا لمجلس األمناء،  نلرئيس الجامعة أ



  . أن يكون عضوًا في مجلس أمانتها
شــكل مجلــس األمنــاء  مــن بــين أعضــائه لجنــة أكاديميــة، ولجنــة إداريــة وماليــة، وأيــة لجنــة دائمــة يُ     .ه   

حسـب اختصـاص كـل  أخرى يراها الزمـة، لدراسـة المواضـيع التـي يحيلهـا مجلـس األمنـاء،  وذلـك
  .لجنة

ـــك    .و    ـــى األقـــل، وكلمـــا دعـــت الحاجـــة إلـــى ذل . يعقـــد مجلـــس األمنـــاء  اجتماعاتـــه مـــرة كـــل شـــهر عل
وتخصــص الجامعــة مكانــًا مناســبًا فــي الحــرم الجــامعي لمجلــس األمنــاء  وجهــازه اإلداري، لمزاولــة 

  .أعمالهم وعقد االجتماعات
وعضـــوية المجلـــس، باســـتثناء رؤســـاء الجامعـــات ال يجـــوز الجمـــع بـــين عضـــوية مجلـــس األمنـــاء      .ز   

وفقًا ألحكام قانون التعليم العـالي والبحـث العلمـي، كمـا ال يجـوز  ،الخاصة األعضاء في المجلس
  .الجمع بين عضوية مجلس أمناء الجامعة وعضوية مجلس أمناء أي جامعة أخرى

  :على النحو اآلتيمجلس األمناء  ل يشكّ   . أ   ):4(ادة مال
  .األمناء  بتنسيب من الهيئة مجلس رئيس   .1    
    

2.   
ـــارهم  ـــة األســـتاذية مـــن خـــارج الجامعـــة يخت ـــون رتب خمســـة أعضـــاء أكـــاديميين ممـــن يحمل

  .المجلس
  .ثالثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة   .3    
  .عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي بتنسيب من الهيئة   .4    
  .الهيئة من بين أعضائها ثالثة أعضاء تنسبهم   .5    
  .رئيس الجامعة   .6    
بقــرار مــن  ،مــن مناصــبهم مإعفــاؤهويــتم  ،تقبــل اســتقالة رئــيس مجلــس األمنــاء  وأي مــن أعضــائه    .ب   

  .المجلس
  :يتولى مجلس األمناء  المهام والصالحيات اآلتية  ): 5(المادة 

  .للجامعة رسم السياسة العامة    .أ   
ومتابعـة تنفيــذها ، واالسـتراتيجية للجامعـة بنـاء علـى تنسـيب مجلـس الجامعـةقـرار الخطـة السـنوية إ    .ب   

  .يمهاو وتق
  .والبنية التحتية جميعها،  والمالية واإلدارية، األكاديمية،الجامعة من الجوانب  أداءيم و تق    .ج   
  .الجامعــة والعمداء تعييــن نواب الرئيس ورؤســاء فروع    .د   
  .العلمية التابعة لها داخل المملكة والمراكز ،والمعاهد واألقسام، ،الكلياتنشاء إالتنسيب للمجلس ب    .ه   



  . الغائهاأو  ،ودمجها في غيرها ،االكاديمية التنسيب للمجلس بانشاء البرامج والتخصصات    .و   
بتنسـيب مـن  المختلفة، الجامعة من الطلبة في التخصصات تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها    .ز   

  .عةمجلس الجام
بعد الموافقة عليها من مجلـس  ،لسنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية قرار الموازنةإ   .1    .ح   

  .مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني ،فعها للمجلس للمصادقة عليهاور  ،الجامعة

ورفعـــه  ،بعـــد الموافقـــة عليـــه مـــن مجلـــس الجامعـــة ،الســـنوي للجامعـــة رمناقشـــة التقريـــ   .2
  .للمجلس لالطالع عليه

  .االسعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثماره    .ط   

  .والمنح والوصايا وغيرها قبول الهبات    .ي   

والثقـــافي بـــين  ،والتكنولـــوجي ،العلمـــي التنســـيب للمجلـــس بالموافقـــة علـــى عقـــد اتفاقيـــات التعـــاون    .ك   
البــرامج والتخصصــات العلميــة المنبثقــة عنهــا  شــريطة حصــول ،الجامعـة ومثيالتهــا خــارج المملكــة

التـي يضـعها المجلـس لالتفاقيـات التـي  األسـس ومراعـا ،وتحقـق الشـروط ،علـى االعتمـاد الخـاص
  .علمية الحصول على درجات إلىتؤدي 

  .صولوالسير فيها حسب األ إلقرارهاالمجلس  إلىنظمة مشروعات األ رفع    .ل   

بتنســيب مــن مجلــس  أتعابــه،وتحديــد  ،خــارجي لتــدقيق حســابات الجامعــةقــانوني  تعيــين محاســب    .م   
  .الجامعة

 ةتتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس األمناء،  مما ال يدخل في صالحيات أي أخرىمور أية أ    .ن   
  .نظمة المعمول بها في الجامعةمن الجهات المنصوص عليها في هذا القانون واأل جهة

  . يجتمع مجلس األمناء  مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة    .أ   ): 6(المادة 

  . تتم اجتماعات مجلس األمناء  بناًء على دعوة من رئيسه، أو من نائبه في حالة غيابه    .ب   

  . يتألف النصاب القانوني لالجتماع بحضور أغلبية أعضاء المجلس    .ج   

تصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة من أصوات الحضور، وٕاذا تساوت األصوات يكون     .د   
  .  صوت الرئيس مرجحاً 

يعين الرئيس موظفًا متفرغًا، يعمل أمين سر مجلس األمناء  يرتبط بالرئيس، ويقوم بأعمال أمانة مجلس   ):7(لمادة ا
   :األمناء  بما فيها



  .األمناءتهيئة جدول أعمال مجلس   .أ   

اإلشراف على دعوة مجلس األمناء  لالنعقاد مع إرفاق الدعوة بجدول األعمال واألوراق والمذكرات   .ب   
  .الخاصة بالموضوعات الواردة فيه

  .اإلشراف على تحرير محاضر اجتماعات مجلس األمناء  وقراراته، والتوقيع عليها  .ج   

  . حفظ سجالت مجلس األمناء،  وأوراقه، ووثائقه  .د   

  . متابعة تنفيذ قرارات مجلس األمناء  .ه   

 .تنظيم المعامالت الواردة إلى مجلس األمناء،  والصادرة عنه، والتأكد من إجراء الالزم بشأنها  .و   

  . القيام بأية أعمال أخرى يكلفه الرئيس أو مجلس األمناء  بها  .ز   

  : ينبثق عن مجلس األمناء  اللجان التالية، وأي لجان أخرى يراها هذا المجلس  ):8(لمادة ا

  .اللجنة األكاديمية  .أ   

  ).وتتألف غالبية أعضائها من ممثلي مجلس اإلدارة ( اللجنة المالية واإلدارية   .ب   

  .أي لجان أخرى يراها مجلس األمناء  .ج   

  :للمجلس بما يليتتولى اللجنة األكاديمية التنسيب   ):9(لمادة ا

  . رسم السياسة العلمية للجامعة  .أ   

  . مشاريع الخطط الدراسية والمناهج  .ب   

  .تعليمات التسجيل والقبول للجامعة  .ج   

  .إنشاء الكليات والتخصصات، ودمجها، وٕالغاؤها  .د   

  . النظر في األمور التي تحال إليها ولها عالقة بالشؤون األكاديمية  .ه   

  ): وتتألف غالبية أعضائها من ممثلي مجلس اإلدارة ( تتولى اللجنة المالية واإلدارية ما يلي   ):10(لمادة ا

  . وضع خطط أبنية الجامعة وٕانشاءاتها ومرافقها  .أ   

  .وضع خطط تطوير إنشاءات الجامعة  .ب   

  .النظر في مشروع الموازنة السنوية للجامعة  .ج   

  .السنوية للجامعةمناقشة الحسابات الختامية والموازنة   .د   



  .اإلشراف على وجوه اإلنفاق والصرف جميعها في الجامعة  .ه   

مناقشـــة المخصصـــات المطلوبـــة لمرافـــق الجامعـــة المختلفـــة مـــن إنشـــاءات، ولـــوازم، وســـلم الرواتـــب،   .و   
  .  وغيرها من األمور المالية

 


