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 جامعة الزرقاءسي  في النظام األسا
 8181( لسنة 81( من قانون الجامعات األردنية رقم )43صادر بموجب احكام المادة )

 ويعمل به من تاريخ إقراره. ،"8181لسنة جامعة الزرقاء في النظام األساسي  يسمى هذا النظام " (:8المادة )
مووا لووم توو ل  ،المعووانن المصةةوو  لدووا   نوواه -حيثمووا ور ل  وون النظووام -يكووون للكلمووال والعبووارال ا تيوو  (:8المادة )

 القرين  على غير ذلك:
 القووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووانون:
 :الجامعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
 المجلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو :

 لووووووووووووووووووووووووو  ا منوووووووووووووووووووووووووا : مج
 :الوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور ي 
 العميوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو :
 المالوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك:
 : الدي وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

 2181لسوووووووووووووووووووووووون   (81)رقووووووووووووووووووووووووم الجامعووووووووووووووووووووووووال ا ر نيوووووووووووووووووووووووو  قووووووووووووووووووووووووانون 
  جامعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ال رقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا 

 مجلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  التعلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويم العوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالن 
 مجلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   منوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  جامعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ال رقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  
 ر وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي  جامعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ال رقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا 
 عميووووووووووووووووووووووووووووووووو  الكليووووووووووووووووووووووووووووووووو   و عميووووووووووووووووووووووووووووووووو  الن وووووووووووووووووووووووووووووووووا  الجوووووووووووووووووووووووووووووووووامعن
  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورك  ال رقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  للتعلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويم وا سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتثمار

 رقوووووووووووووووووووووووووووا  للتعلووووووووووووووووووووووووووويم وا سوووووووووووووووووووووووووووتثمار ووووووووووووووووووووووووووورك  ال  جلووووووووووووووووووووووووووو  إ ار  م
 

تتمتع جامع  ال رقا  ب صةي  اعتباري  ذال استقالل مالن وا  اري، ولدا بدذه الةف  حق تملوك ا مووال  :(4)المادة 
بورام العقوو ،  جورا  التةور ال القانونيو  جميعدوا، بموا  ون ذلوك حوق التقااون، وا  المنقول  وغير المنقولو ، وا 

، و ن بموافقة مجلس الوزراء ع ال والتبرعال والدبال والمنح والوةاياالمساو  الوقف وا قتراض، وقبول
 تنيب عندا  ن اإلجرا ال القاا ي   و النا    عن  عمالدا من ت ا .

بنا  على تنسيب من مجل  العم ا ،  ن  ، اللغ  العربي  هن لغ  الت ري   ن الجامع ، ولمجل  ا منا  (:3المادة )
 للت ري  بةور  مؤقت ، حيثما تقتان الارور  ذلك.يقرر استص ام لغ   صرى 

 و همدا: ،العربن واإلسالمن واإلنسانن بالوسا ل الممكن  ا ر نن و جامع  إلى ص م  المجتمعالتد ف  (:5المادة )
إعووو ا  الكووووا ر الب وووري  الم ربووو  والمؤهلووو  المتوا قووو  موووع حاجوووال سووووق العمووول المحلووون واإلقليمووون   . 

با بحوواا العلميوو  والت بيقيوو  لتنميوو  المجتمووع المحلوون وت ووويره، وذلووك موون صووالل  والوو ولن، والقيووام
 إتاح   رص ال راس  والتصةص والتعمق  ن ميا ين المعر  .

مووووع  ،تعميووووق العقيوووو   اإلسووووالمي  وقيمدووووا الروحيوووو  وا صالقيوووو  وتع يوووو  ا نتمووووا  الووووو نن والقووووومن  .ب
  لل الب الجامعن  ن  بعا ها المصتلف ، و ق منظوم  ا هتمام ببنا  ال صةي  المتكامل  والمتوا ن

 القيم اإلسالمي  )العلم و اإليمان و العمل و الصلق و التعاون(.
 العناي  بالحاار  العربي  واإلسالمي ، ون ر تراثدا، و تفعيل  ورها  ن بنا  ندا  ا م  و ن   .ج

 



 جامعة الزرقاء
 

 األنظمة 

 

3 

 

 للمعر    ن مجا تدا المتع   . تر ي  الحاار  اإلنساني ، مع ا هتمام بالتأةيل اإلسالمن
 واحتورام الور ي ،وحق التعبير ،ال يمقرا ن بما يامن حري  العمل ا كا يمنال وري و  الندج تع ي   . 

 واستص ام التفكير العلمن الناق . ،وتحمل المسؤولي  ،والعمل بروح الفريق ،ا صر والر ي
  اعم  لإلب اع والتمي  وا بتكار وةقل المواهب.تو ير البي   ا كا يمي  والنفسي  وا جتماعي  ال  .ه
وا عتنوووا  بالثقا ووو  العامووو   ،والعالميووو  العربيووو  اإلسوووالمي تنميووو  ا هتموووام بوووالتراا الوووو نن والثقا ووو    .و

 .، مع ا هتمام با نفتاح الواعن على علوم ا مم ا صرى ولغاتدا وثقا اتدا وتجاربدالل ارسين
العلمون بدوا  التوأليفوت وجيع  ،  وتعليميو   ون مراحول التعلويم العوالنيولغو  علماللغو  العربيو   اعتما   . 

ليدا.  والترجم  مندا وا 
 المساهم   ن تنمي  المعر    ن مجال ا  اب والفنون والعلوم وغيرها.  .ح
كسووابدم مدووارال  ،تنميوو  إلمووام ال ارسووين بلغوو   جنبيوو  واحوو   علووى ا قوول  وون ميووا ين تصةةوودم  .  وا 

 تص ام تكنولوجيا المعلومال  ن تلك الميا ين.مناسب   س
وو ،ت ووجيع البحووا العلموون و عمووه ور ووع مسوووتواه  .ي ه لص مووو  وبصاةوو  البحووا العلموون الت بيقوون الموج 

 المجتمع وتنميته.
نتاج التكنولوجيا.  .ك  بنا  نوا  علمي  تقني  و ني  قا ر  على ت وير البحا العلمن وا 
ومؤسسال التعلويم العوالن مون  ،لق اعين العام والصاص من جد ارتبا  مؤسسن وثيق بين ا إيجا   .ل

عون  ، ن ت وير هذين الق واعين ،لالستفا   من ال اقال المؤهل   ن هذه المؤسسال ،جد   صرى
  ريق ا ست ارال والبحا العلمن الت بيقن.

موووع  ،العلمووونتوثيوووق التعووواون العلمووون والثقوووا ن والفنووون والتقنووون  ووون مجوووال التعلووويم العوووالن والبحوووا   .م
وتوسووويع ميا ينوووه  ووون ا تجاهوووال الح يثووو   ،والمؤسسوووال العربيووو  واإلسوووالمي  والعالميووو  الجامعوووال
 والمت ور .

بقورار مون المجلو   دوا،صارجو  ا ر نيو  الدا ومي  المملك  للجامع   اصل تح  روع ومراك  ومكاتب   .ن
 . مجل  ا منا  من بنا  على تنسيب

ر من مجلس األمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم بقرا للجامعة، .أ (:6المادة )
نشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة أو  والتدريب واالستشارات والخدمات وا 

 خارجه.

فتح فروع ومراكزز ومكاتزب بقرار من المجلس، بناء على تنسيب من مجلس األمناء،  للجامعة .ب
إضافة إلزى  ،إنشاء معاهد ومراكز للبحوث والتعليمخارجها، كما لها ارتباط لها داخل المملكة و 
 مستشزززتيات، ويجزززوز لهزززا دمزززج أي منهزززا فزززي  يزززر  أو إل زززا   الو  ،الكليزززات واألقسزززام العلميزززة



 جامعة الزرقاء
 

 األنظمة 

 

4 

 

 .بالطريقة ذاتها
ممزن  عشزر عضزوا ، واثنزييكون للجامعة مجلزس يسزمى مجلزس األمنزاء،  يتزنلر مزن ر زيس   .  (:7لمادة )ا

 .يعينهم المجلس مدة أربع سنوات قابلة للتجديد ة الجامعية األولى حدا  أدنى،يحملون الدرج
 ينتصب مجل  ا منا   من بين  عاا ه نا بًا للر ي ، يتولى مدامه  ن غيابه.  .ب
بديل له للمدة المتبقية وفقزا  إذا ش ر مركز ر يس مجلس األمناء،  أو أي من أعضا ه، يعين   .ج

 .تعيين من ش ر مركز للطريقة التي جرى فيها 
ال يجوز للر يس أو من كان ر يسا  سابقا  للجامعة أن يعين ر يسا  لمجلزس أمنا هزا قبزل مزرور   . 

مززدة ال تقززل عززن خمززس سززنوات علززى تركززه منصززبه، كمززا ال يجززوز لعضززو هي ززة التززدريس أو 
 . الموظر العامل في الجامعة أن يكون عضوا  في مجلس أمنا ها

نوا   مون بوين  عاوا ه لجنو   كا يميو ، ولجنو  إ اريو  وماليو ، و يو  لجنو   ا مو   كل مجلو  ا مي    .ه
وذلوك حسوب اصتةواص كول  ،  صرى يراها   م ، ل راس  المواايع التون يحيلدوا مجلو  ا منوا 

 لجن .
ا قوول، وكلمووا  عوول موور  كوول  وودر علووى   وون الحوورم الجووامعن يعقوو  مجلوو  ا منووا   اجتماعاتووه  .و

صةووص الجامعوو  مكانووًا مناسووبًا لمجلوو  ا منووا   وجدووا ه اإل اري، لم اولوو  وت الحاجوو  إلووى ذلووك،
 .دم عمالدم وعق  اجتماعات

 ية ر مجل  ا منا   التعليمال الال م  لتنظيم اجتماعاته و عماله.  . 
 :ا تنعلى النحو مجل  ا منا   ل ي ك    .  (:1ادة )مال

  .مجل  ا منا   بتنسيب من الدي  ر ي   8 
أعضززاء أكززاديميين ممززن يحملززون رتبززة األسززتاذية مززن خززارم الجامعززة يختززارهم  أربعززة 2 

 .المجلس
 من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهي ة. عضوان اثنان 3 
علزى  بتنسيب مزن الهي زة من  ير أعضاء الهي ة عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي 4 

 .أن يكون أحدهما من المجتمع المحلي
 .ثالث   عاا  تنسبدم الدي   من بين  عاا دا 5 
 ر ي  الجامع . 6 
ويووتم إعفوواؤهم موون مناةووبدم بقوورار موون  ،تقبوول اسووتقال  ر ووي  مجلوو  ا منووا  و ي موون  عاووا ه ب. 

  .بناء على تنسيب الهي ة المجل 
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 يتولى مجل  ا منا   المدام والةالحيال ا تي :  (:9لمادة )ا
 .للجامع  س  العام رسم السيا  . 

متابعو  تنفيوذها و ، قرار الص   السنوي  وا ستراتيجي  للجامعو  بنوا  علوى تنسويب مجلو  الجامعو إ  .ب
 يمدا.يوتق

، واإل اريو  والماليو  جميعدوا والبنيو  التحتيو  مون الجوانوب ا كا يميو  وقياداتهزا يم   ا  الجامع يتق  .ج
 .ها دوريا  ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة من

تقزديم تقريزر سززنوي عزن أداء الجامعزة ور يسززها إلزى المجلزس وفقززا  لمعزايير يضزعها المجلززس   . 
 .لهذ  ال اية

 .وذلك بتنسيب من الر يس، فروعالورؤسووا   والعم ا   ن الجامع  تعييوون نواب الر ي   .ه
،  دوووالغا و إ ،رهووواو مجدووا  ووون غي ،كا يميووو ا  ن وووا  البوورامج والتصةةوووالإالتنسوويب للمجلووو  ب  .و

وكووذلك التنسوويب للمجلوو  بإن ووا  الكليووال وا قسووام والمعاهوو  والمراكوو  العلميوو  التابعوو  لدووا  اصوول 
 . المملك   و صارجدا

 .التصةةالالمصتلف  الجامع  من ال لب   ن  تح ي  الرسوم ال راسي  التن تستو يدا  . 
لمختلتزة أو وقزر القبزول فيهزا تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقزول التخصصزات ا

وفقززا  لمعززايير االعتمززاد وضززبط الجززودة، وذلززك بتوصززية مززن مجلززس العمززداء ضززمن السياسززة 
  .العامة التي يقرها المجلس

مناقشززة الموازنززة السززنوية للجامعززة وبياناتهززا الماليززة وحسززاباتها الختاميززة واقرارهززا بعززد    .ح
لمجلس للمصادقة عليهزا، علزى أن تكزون الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها ل

 .مشتوعة بتقرير المحاسب القانوني

 .وتنظيم  ؤون استثمارها ،  للجامع السعن ل عم الموار  المالي  . 
والوقر شزريطة موافقزة مجلزس الزوزراء  والمنح والوصايا الهباتو  المساعدات والتبرعات قبول  .ي

 .عليها إذا كانت من مصدر  ير أردني
، و يرهززا مززن والتكنولززوجي ،العلمززيو  ،الثقززافي موافقززة علززى عقززد اتتاقيززات التعززاونال -8  .ك

 ها.خارجو  داخل المملكة  بين الجامعة ومثيالتها االتتاقيات

التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتتاقيات التعاون بين الجامعة ومثيالتهزا داخزل  -2
درجزات  علزىإلزى الحصزول التي تز دي البرامج والتخصصات المملكة وخارجها أو في 

 .االعتماد الخاص علمية شريطة حصولها على
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 .صولحسب األ الستكمال اجراءات اقرارهاالمجلس  إلىورفعها نظمة مشروعات األ  مناقشة  .ل
تعابوووه  وتح يووو   ،لجامعووو ل الماليووو  الصتاميووو  حسوووابالالقوووانونن صوووارجن لتووو قيق  تعيوووين محاسوووب  .م

 .بتنسيب من مجل  الجامع 
 صل  ن ةوالحيال  ي تمما    ،ا منا صرى تتعلق بالجامع  يعرادا ر ي  مجل   مور    ي  .ن

 .المعمول بدا  ن الجامع  والتشريعاتلمنةوص عليدا  ن القانون من الجدال ا جد 
يكووون للجامعوو  ر ووي  متفوورا إل ارتدووا يعووين بقوورار موون المجلوو ، بنوواً  علووى تنسوويب موون مجلوو    .  (: 81المادة )

 .لمرة واحدة    ربع سنوال قابل  للتج ي ا منا ، م 
كعضزو هي زة  رتبة األستاذية وأش لي تر   يمن يعين ر يسًا للجامع   ن يكون  ر نن الجنسي ،   .ب 

 .على  ن   يكون  ريكًا  و مساهمًا  ن المالك  و عاوًا  ن الدي  ، تدريس
بنوواً  علووى تنسوويب موون  ، منووا بقوورار موون مجلوو  ا  هيحوو   راتووب الوور ي  وسووا ر حقوقووه وامتيا اتوو  .ج 

 الدي  ، وبموجب عق  صاص مع الجامع ، يوق عه نياب  عندا ر ي  مجل  ا منا .
 ر ي   ن  ي  من الحا ل التالي :تنتدن ص م  ال  .  

 .أو وفاته انتدا  م   تعيينه  و قبول المجل  استقالته 8
 .من مجل  ا منا تنسيب  بقرار من المجلس بناء على من منةبه هؤ إعفا 2 

 يمارس الر يس صالحياته باعتبار  عضوا  في الهي ة التدريسية للجامعة، ويتبع إحدى -8  .ه 
 .الكليات أو األقسام األكاديمية فيها

اذا بلغ الر يس السن القانونية المحددة النتهاء خدمات أعضاء الهي ة التدريسية فزي  -2
هاء مدة تعيينه المنصزوص عليهزا الجامعة، فيستمر في ر استه للجامعة إلى حين انت

 في التقرة )أ( من هذ  المادة.
الر ي  مسؤول  مام مجل  ا منا  عن إ ار   ؤون الجامعو ، وهوو رمور الةورف  يدوا، ويموار    . (:88المادة )

 المدام والةالحيال التالي :
وتوقيووع  ،جموويعدموا  ووصاص  تمثيوول الجامعوو   مووام الجدووال الرسوومي  والقاووا ي  والدي ووال  .1 

وفقا  للصالحيات الممنوحة له بموجب القانون والتشزريعات المعمزول  العقو  نياب  عندوا،
 بما   يتعارض مع قانون التعليم العالن والبحا العلمن.و  بها في الجامعة

العلميوو  والماليوو  وا  اريوو  و ووق  حكووام القووانون وا نظموو  و  األكاديميززة  ار   ووؤون الجامعوو إ  .2 
 .بمقتضى أي منهاوالقرارال الةا ر   عليمالوالت

 عو  مجل  الجامع  ومجل  العم ا  إلى ا نعقوا ، ور اسو  اجتماعاتدموا واإل وراف علوى   .3 
 ا، ومتابع  تنفيذها. متوثيق القرارال الةا ر  عند
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تقوو يم ص وو  العموول السوونوي  للجامعوو  إلووى مجلوو  الجامعوو ، ل راسووتدا ور عدووا إلووى مجلوو    .4 
  . ا منا 

وتقديمه للهي ة ألخذ الموافقة عليه تمهيدا  لرفعه  إع ا  م روع الموا ن  السنوي  للجامع   .5 
   .إلى مجلس األمناء

  يوووه مؤ ووورال ا  ا  عووون   ا  الجامعووو  إلوووى مجلووو  الجامعووو  مبينووواً  سزززنويةتقووو يم تقوووارير   .6 
 ن وووو    وووون مجووووا ل التعلوووويم العووووالن، والبحووووا العلموووون، وص موووو  المجتمووووع، وا العالميززززة

ا صوورى، و ي اقتراحووال يراهووا مناسووب  لت وووير الجامعوو ، و قووًا للليوو  المعتموو   لووذلك، علووى 
 . لمجل  ا منا  اور عد ا ن يقوم مجل  الجامع  بمناق تد

تعليووق ال راسوو  كليووًا  و ج  يووًا  وون الجامعوو ، وذلووك  وون الحووا ل التوون يوورى  ندووا تسووت عن   .7 
ذا  ا  ل موو   تعليووق ال راسوو  علووى  سووبوع  علووى الوور ي  عوورض اتصوواذ مثوول هووذا القوورار، وا 

  تصاذ القرار المناسب ب أندا.   على مجلس األمناءا مر 
 الجامع . ورؤسا   روع، والعم ا   ،التنسيب لمجل  ا منا   بتعيين نواب الر ي   .8 
 الت وووريعال المعموووول بدوووا  ووون الجامعووو ،  و  يةوووالحيال  صووورى مصولووو  لوووه بموجوووب   ي  .9 

 . دام يكلفه بدا مجل  ا منا م
إليووه إلووى  ي موون نوابووه،  و العموو ا ،  و الموو يرين  المصولوو موون الةووالحيال  يض  يفووو تللوور ي   ب.

 ن يكوون التفوويض ص يوًا،  كل  ن ن واق اصتةاةوه، علوى  و ر ي   رع الجامع   ن الجامع ،
 .ومح  اً 

ةالحياته عن  غيابه، و ن حال  غور منةب يصتار الر ي   ح  نوابه للقيام بأعماله وممارس   ج.
أو أحد العمداء في حال عدم وجود نا زب  ر ي  مجل  ا منا   ح  نواب الر ي  يكلرالر ي  
وفززأ أحكززام  حووين تعيووين ر ووي  الجامعوو إلووى ةووالحياته  كافززة ليقوووم بأعمالووه، ويمووار  للززر يس
 .القانون

 موو  ليب الوور ي  سووبنووا  علووى تن ا منووا  مجلوو  موون  قوورارب ور سززاء التززروع يعووين نووواب الوور ي   .  (:88المادة )
وتنتدون ص مو   ي موندم بانتدوا  مو   تعيينوه،  بوو بقبوول  مور   واحو  ،ل قابل  للتج ي  ثالا سنوال

 .بإعفا ه من منةبه بال ريق  ذاتدا ،  وبوفاته أواستقالته، 
ويجوو   ون حوا ل اسوتثنا ي   ،ي رتب  ا سوتاذ و  غل ،نن الجنسي   ن يكون نا ب الر ي   ر   ي تر   .ب

 يقبلدا المجل   ن يكون  ح  نواب الر ي  ممن   يحملون الجنسي  ا ر ني .
 .  ورؤسا  الفروع وةالحياتدم تح   بقرار من الر ي  مسؤوليال كل من نوابه  .ج
 

 جامع  مجل  يسمى مجل  الجامع  بر اس  الر ي  وعاوي  كل من:لليكون   . :(84المادة )
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 نواب الر ي .  .8 
 .يسميهم الر يس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم العمداءثالثة من   .2 
أو عضززوين عزن كززل كليززة يزيزد عززدد أعضززاء هي ززة  كليززة كززل نعزعضزو هي ززة تززدريس   .3 

 التزدريس فزي كزل كليزة هي زة م أعضزاءنتخزبهالتدريس فيها على خمسة عشزر عضزوا  ي
ن يراعى تمثيل األقسام األكاديمية في الكلية في حزال ، على أفي مطلع كل عام جامعي

 .زيادة التمثيل عن عضو واحد
  ن الجامع . والمالية من م يري الوح ال ا كا يمي  واإل اري  والفني  ثالث   .4 
 اثنين من المجتمع المحلن.  .5 

  . لب  الجامع  من ممثلياثنين   .6  
 . صريجن الجامع  ح    .7  
( من الفقر  ) ( من هذه 7و) (6و) (5( و)4المجل  المذكورين  ن البنو  ) عاا   يتم تعيين ب.  

 .قابلة للتجديد لمرة واحدة الما   بقرار من الر ي  م   سن  واح  
 : ا تي  والةالحيالالمدام  الجامع يتولى مجل   (:83المادة )

ل التعلووويم والبحوووا العلمووون العمووول علوووى ر وووع مسوووتوى الصووو مال التووون تقووو مدا الجامعووو   ووون مجوووا   .  
 والت ريب والص م  العام .

رادا على الدي  ،  راس  الص   السنوي  لم اريع الجامع  اإلنما ي  التن يع ها الر ي ، لع  .ب 
 .ر عدا لمجل  ا منا  للموا ق  عليدا قبل

 .م روعال  نظم  الجامع  وتعليماتدا،  ستكمال اإلجرا ال الال م  ب أندا مناقشة  .ج 
مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية،   .  

 والموافقة عليها تمهيدا  لرفعها لمجلس األمناء.
نجا اتدا تمدي ًا لر عدا إلى مجل  ا منا .  .ه   الموا ق  على تقارير   ا  الجامع  و ن  تدا وا 
 يعرادا الر ي  عليه. النظر  ن  ي  مور  صرى تتعلق بالجامع   .و 

  
 جامع  مجل  يسمى مجل  العم ا  بر اس  الر ي  وعاوي  كل من: ليكون ل  .  (:85المادة )

 .نواب الر ي   .8  
 . والن ا  الجامعن  والمعاهدعم ا  الكليال   .2  
 :ا تي والةالحيال  المداميتولى مجل  العم ا   ب. 
والمراكز العلمية داخل واألقسام  والمعاهد ليالبإن ا  الك ا منا مجل  لالتوةي    .8  
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، وكذلك التوصية لمجلس األمناء بإنشاء البرامج والتخصصات األكاديمية المملكة
 ودمجها في  يرها أو وقر القبول فيها أو إل ا ها.

 ،وانت ابدم ،ونقلدم ،وتثبيتدم ،وترقيتدم ،لجامع هي   الت ري   ن ا عاا  تعيين   .2  
عارتدم  ،ن واإلجا ال  ون راتبمإجا ال التفرا العل االجازات بما فيها منحهمو  ،وا 

ندا  ص ماتدم ،وقبول استقا تدم  .ونقلهم من وحدة تنظيمية إلى أخرى داخل الجامعة وا 
وبحوثدم  ،و ساليب ت ريسدم ،و ن  تدم ا كا يمي  ،هي   الت ري  عمال  عاا  يم يتق  .3  

 سب  ب أندا.واتصاذ القرارال المنا ،العلمي 
 ،الت ري  و مساع ي البحا و هي   الت ري  والمحاارين المتفرغين  عاا  يفا  إ  .4  

علمي  و ورال  ام ن بعثال ومد والفنيين العاملين  ن المجال ا كا يمن  ن الجامع 
 و قًا لنظام ا يفا  المعمول به  ن الجامع . ،ت ريبي 

حقول  سنويا  فيالمنوي قبولهم  عداد الطلبةنبو  األمناء بنسس القبولمجلس ل التنسيب  .5  
التخصصات ضمن الطاقات االستيعابية العامة والخاصة المعتمدة من هي ة اعتماد 

  م سسات التعليم العالي وضمان جودتها وااللتزام بها.
 ،  المق م  من مجال  الكليال والمعاه  والمراك يص   ال راسال اريع راس  م   .6  

ة ،ومناق تدا ووضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى ،  ار قراراته ب أنداوا 
 البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها األمناء القرارها.

ضمن معايير  والتحةيل العلمن  ن الجامع  واإلداري ا كا يمن ا  ا يم مستوى يتق  .7  
ورفعها في تقارير وضوابط محددة بنماذم معتمدة واستخدام الت ذية الراجعة للتطوير 

  .دورية لمجلس األمناء
 ي  والفصري  وال دا ال.ممنح ال رجال العل  .1  
 .ا ستاذي إن ا  كراسن   .9  
 .التوصية لمجلس األمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة  .81  
 بالعمل ا كا يمن  ن  نظم  ذال العالقا لتنفيذ  حكام  الال م عليمال واع الت  .88  

 مع .الجا
  و يعراه الر ي  عليه مما  في الجامعة النظر  ن  ي مواوع يتعلق بالعمل ا كا يمن  .82  

 .أخرى وفقا  للتشريعات النافذةأي جهة  اصتةاصي صل  ن 
مر  لم   سنتين قابل  للتج ي  لبقرار من مجل  ا منا ،  بنووا  على تنسيب الر ي ،  عميداليعين   .  (:86المادة )

   ن يكون ق    غل رتب  ا ستاذي ، وتنتدن ص مته بانتدا  م   تعيينه،  و بقبول واح  ،  ري 
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 استقالته،  و بإعفا ه من منةبه بال ريق  ذاتدا.
مسؤو  عن إ ار  ال ؤون ا كا يمي ، واإل اري ، والمالي  للكلي ، و مور البحا  العميد يكون   .ب 

  ومجلسن الجامع  والعم ا ، ويق م تقريرًا إلى العلمن  يدا، ويتولى تنفيذ قرارال مجل  الكلي
 الر ي   ن نداي  كل عام  راسن،  و عن   لب الر ي ، عن   ا  كليته و ن  تدا المصتلف .

يجو  لمجل  ا منا ،  بتنسيب من الر ي ، و ن حا ل صاة ، وحسب تق يره، تعيين  ح     .ج 
عمي  الكلي ، وتنتدن ص مته بانتدا  م     عاا  هي   الت ري  من الرتب ا صرى قا ما بأعمال

 تعيينه،  و بقبول استقالته،  و بتعيين ب يل له.
  .  

 
 

موو   سوون  قابلوو  للتج يوو ، لللوور ي  تعيووين نا ووب  و  كثوور  للعميوو  موون ا سوواتذ  بتنسوويب موون العميوو  
حيال التوون ويتووولى نا ووب العميوو  القيووام با عمووال والمدووام التوون يكلفووه بدووا العميوو ، وممارسوو  الةووال

يفوادا إليه، على انه يجو  عن  الارور ، وبموا ق  مجلو  ا منوا ،  تعيوين  حو   عاوا  الدي و  
 الت ريسي  ممن لم ي غلوا رتب  ا ستاذي  نا بًا للعمي .

 يصتار العمي   ح  نوابه، للقيام بأعماله وممارس  ةالحياته عن  غيابه.  .1  .ه 
لوور ي   حوو  نووواب العميوو  للقيووام بأعمووال العميوو ،  وون حووال  ووغور منةووب العميوو ، يكلووف ا  .2 

 حين تعيين عمي  للكلي  و ق احكام الفقر  ) ( من هذه الما  .إلى وممارس  ةالحياته، 
 ووون حوووال عووو م وجوووو  نا وووب للعميووو  يكلوووف الووور ي   حووو   عاوووا  الدي ووو  الت ريسوووي ، للقيوووام   .3 

لكليو  و وق  حكوام الفقور  ) ( حوين تعيوين عميو  لإلوى بأعمال العمي ، وممارسو  ةوالحياته، 
 .خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من هذه الما  

 (:87المادة )
 

ويقومون  ي ن ا  جامعن،   و مس ولية المعاهد لتولييجو  تعيين عم ا  رصرين غير عم ا  الكليال 
( من 86م الما   )ويتم تعييندم و قًا  حكا بدذه الغاي  المح    لدم بموجب  نظم  الجامع  وتعليماتدا،

 هذا النظام.
 : يكون لكل كلي  مجل  يسمى مجل  الكلي  بر اس  العمي  وعاوي  كل من  . (: 81المادة )

 .نواب العميد  .8
 رؤسا  ا قسام ا كا يمي   ن الكلي .  .2

3.  
 

الدي وو  الت ريسووي   وون القسووم  وون  عاووا  ينتصبووه  ،ممثوول عوون كوول قسووم  كووا يمن  وون الكليوو 
 . راسنل عام م لع ك

 ،بقرار من الر ي  انيعين ،اص والصبر من ذوي ا صتة الجامع من صارج  اثنين   .4
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 .مر  واح  لم   سن  قابل  للتج ي  ل ،بالت اور مع العمي 
بنا  على  ،بقرار من مجل  العم ا  ،م   سن  واح   ي كل مجل  مؤقل للكلي  المستح ث  ب.

إلى  يمار  ةالحيال عمي  الكلي ، و ا قل على عاا  وثالث  يتكون من ر ي   ،تنسيب الر ي 
 حين تعيين عمي  للكلي  ومجال  ا قسام.

 :ا تي  والةالحياليتولى مجل  الكلي  المدام   ج.
  يدا.  والشهادات اقتراح ص   ال راس   ن الكلي  و رو  منح ال رجال العلمي   .8  . 

 دا مجال  ا قسام.إقرار المناهج ال راسي  التن تقترح  .2  .ب

  .ج
بتعيووين الم وور ين علووى الرسووا ل العلميوو ، وت ووكيل  مووع عمووا   ال راسووال العليووا، التنسززيأ  .3

 لجان المناق  . 

 .  
ومناق ووو  نتا جدوووا الووووار   مووون واإل وووراف عليدوووا،  تنظووويم إجووورا ال ا متحانوووال  ووون الكليووو   .4

 .واتخاذ القرار المناسب بشننهاا قسام المصتة ، 
 بمنح ال رجال العلمي  وال دا ال. العم ا مجل   إلى التنسيب  .5  .ه

  .و
البحزث  عمزادتي، بالتنسويق موع وت وجيعه ،اإل راف على تنظيم البحوا العلمون  ون الكليو   .6

 .والدراسات العليا العلمي

 .  

 ،هي ووو  التووو ري   ووون الكليووو أعاوووا   ووون ا موووور المتعلقووو  ب العمووو ا مجلووو   إلوووىالتوةوووي    .7
عوواا توناو ونقوول، التوو ري   يدوا، مون تعيووين، وترقيو ، موال أعوغيورهم مون القووا مين ب  ، ر ب، وا 

يفوووا ، ومووونح  ، ، وقبوووول ا سوووتقال ، وغيووور ذلوووك مووون ا موووور الجامعيووو ال راسوووي إلجوووا ال اوا 
 .المعمول بدا والتعليمات بموجب  حكام ا نظم 

 إع ا  م روع الموا ن  السنوي  للكلي .  .1  .ح
 .العميدليه النظر  ن المسا ل التن يحيلدا إ  .9  . 

  (:89المادة )
 .  

 
 ،بر اسووو  ر وووي  القسوووم ويكوووون ،لكووول قسوووم مووون  قسوووام الكليووو  مجلووو  يسووومى مجلووو  القسوووميكوووون 

 .دمهي   الت ري   يه جميع عاا  وعاوي  
 :ا تي والةالحيال  المداممجل  القسم  يتولى ب.

 .سملي  حول الص   ال راسي   ن القمجل  الك إلىتق يم ا قتراحال   .8
 المناهج الت ريسي  للموا   ن القسم. اقتراح  .2
، وا  الع على م روعال البحا العلمن،  ن القسم البحا العلمن  ن   ت جيع   .3

الم ارك   ن  مالن ر،   موتق يم التوةيال الال م ، سوا  كانل  غراض ال عم،  
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 .المؤتمرال والن وال العلمي 
 .والمحاارال ال رو  تق يم ا قتراحال حول تو يع  .4
والتثبيت،  ،من ف ة إلى ف ة أعلى والنقلوالترقي ، والتثبيل،  ، لبال التعيينالنظر  ن   .5

ة ار توةياته ب أندا و ق ،والنقل  اً واإلعار ، وا نت اب، واإلجا  ، وا ستقال ، وا 
 مور   ي ترك عاو هي   الت ري   ن النظر  ن  ي من ان لت ريعال النا ذ ، على  ل

  على مندا. من رتب   عاله إ  إذا كان  من الرتب  نفسدا  و
 . للقسم إع ا  م روع التقرير السنوي  .6
 اقتراح  ي مواوعال تص م مةلح  القسم والكلي  والجامع .   .7
  راس   ي  مواوعال يعرادا عمي  الكلي   و ر ي  القسم.   .1
بما   يتعارض مع  حكام  هن سير الت ري   يحسو  إدارة القسم ر ي  القسم مسؤول عن  .9

 الت ريعال النا ذ . 
م   سن  قابل  للتج ي ، بقرار من الر ي ، بنا  ليعين  ح  ا ساتذ   ن القسم ر يسًا له   .81 

على تنسيب العمي ، إ   نه يجو   ن حا ل صاة  يق رها الر ي ، بنا  على تنسيب 
، قا ما  بنعمال ر يس القسمالقسم الت ري   ن  عمي  الكلي ، تعيين  ح   عاا  هي  
للقيام  غور منةبه يكلف العمي   ح   عاا  القسمو ن حال غياب ر ي  القسم  و  

 حكام هذه الفقر .   اً بمدامه لحين عو   ر ي  القسم  و تعيين ر ي  له، و ق
 عاو هي   الت ري   ن الجامع  هو: (:81المادة )

 .ا ستاذ  . 
  .ذ الم اركا ستا  .ب
 .ا ستاذ المساع   .ج
 .الم ر   . 
 الم ر  المساع .  .ه
   ا ستاذ الممار .  .و

 على الرغم مما ور   ن قانون ال ركال  و  ن  ي ت ريع رصر: (:88لمادة )ا

 .  
 

للجامع  موا ن  مستقل  صاة  بدا، يع  ها الر ي ، ويناق دا مجل  الجامع ، وتوا ق عليدا 
 جل  ا منا   ويةا ق عليدا المجل . الدي  ، ويقرها م

    .ب
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 ن  ح  البنوك  ن المملك ،  أو الهي ة يفتح للجامع  حساب صاص مستقل عن حسابال المالك
، ويتم اإلنفاق منه بقرار من التش يلية السنوية لموازنتهاتو ع  يه مصةةال الجامع   بقًا 

 الر ي .
 :تتألف موار  الجامع  مما يلن  .  (:88المادة )

 الرسوم ال راسي .  .8 
 ريع  موالدا المنقول  وغير المنقول .  .2 

 
و قًا  حكام القانون، وقانون  والوةايا والوقف الدبال والتبرعال والمنح والمساع ال  .3

التعليم العالن والبحا العلمن، على  ن تؤصذ موا ق  مجل  الو را  إذا كانل من مة ر 
 غير  ر نن. 

والمراك ، وما  والمعاهد     ت ريسي  واست اري  وبحثي  للكليالمن  ن يتحصلما   .4 
 من الم اريع اإلنتاجي  والمرا ق الجامعي .  يتحصل

  ي  إيرا ال  صرى.  .5  .8
 تنشن في الجامعة وحدة رقابة وتدقيأ داخلي، ويعين مديرها بقرار من مجلس األمناء.  .8  .ب

 2.  
 

 ر ، وتتولى مراقب  ا مور اإل اري  والمالي  تكون الوح   مسؤول   مام مجل  ا منا  مبا
 إلى مجل  ا منا .  وسنوية ونصر سنوية ربعية ن الجامع ، وعليدا تق يم تقارير 

 3.  
 

إلى  نسخة عن التقرير نصر السنوي والتقرير السنويير ع ر ي  مجل  ا منا  
 المجل  للمةا ق  عليه.

 ت قيق حسابال الجامع . يكون للجامع  محاسب قانونن صارجن يتولى  .ج
والن ور  واالبتكزار مون موا نتدوا السونوي   غوراض البحوا العلمون %3تصةص الجامع  ما نسوبته   .  (84المادة )

 غوووراض اإليفوووا  للحةووووول علوووى  رجوووو   %2موا نتدووووا  مووون كمووووا تصةوووص ،والموووؤتمرال العلميووو 
 معمول بدا  ن الجامع . و ق ا نظم  ال ،الماجستير وال كتوراه إلع ا  الكوا ر ا كا يمي 

يتم تحويل الفا ض من النسب  المصةة  و ق  حكام الفقر    من هذه الما   لةالح ةن وق  عم   .ب
سووونوال مووون تووواريخ تصةيةووودا  ي مووون ا غوووراض  أربزززعالبحوووا العلمووون إذا لوووم تةووورف صوووالل 

 المنةوص عليدا من تلك الفقر .
( علززى %8مززا نسززبته ) ات فززنكثرالتززي مضززى علززى تنسيسززها عشززر سززنو  يخصززص للجامعززة ج.

األقززل سززنويا  مزززن موازنتهززا السزززنوية مززن مواردهززا إلعزززادة تنهيززل مبانيهزززا وصززيانتها وتحزززديث 
  تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.

بو عو  مون ر وي  ذلوك  النظوام،المنةووص عليدوا  ون هوذا  الجامعو  مجال يجتمع كل مجل  من   .  (:83المادة )
 نه عن  غيابه.من ينوب ع و  ،المجل 
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 ، باستثنا  مجل  ا منا . لر ي  الجامع   عو   ي من مجالسدا لالجتماع  .ب  
وعليه  ،ق  اجتماع لهر يسه لع إلى ي مجل  تق يم  لب  عاا  يجو  لما   يقل عن نةف   .ج

 تاريخ تق يم ال لب إليه.     عو  المجل  لالجتماع صالل صمس  ع ر يومًا من ن هذه الحال
 

بحاووور  النظووامدووا  وون هووذا المنةوووص علي مجووال ال اب القووانونن  جتموواع  ي مجلوو  موونالنةوو يكووون  (:85ة )الماد
 الحاارين على ا قل. عاا ه ي   ةوال أكثر وتتصذ قراراته ب ،ا غلبي  الم لق   عاا ه

  (:86المادة )
 

ويكوون  ،مرتبو ً يعلووه المجلو  الوذي  إلوىيجو  ا عتراض على  ي من القرارال الةوا ر  عون  ي مجلو  
 قرارًا ندا ن المعترض ل يه القرار الةا ر عن المجل 


