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*يطبق هذا النظام حاليًا في جامعة مؤتة، وهو الذي ينبغي أن يطبق في جامعة الزرقاء بعد اعتماد مجلس التعليم العالي لمشروعات األنظمة الداخلية للجامعة وذلك 

 التي نصت على اآلتي: 2018" لسنة 18" من قانون الجامعات األردنية رقم"34استنادًا إلى نص الفقرة "أ" من المادة "
"لمجلس أمناء الجامعة الخاصة اعتماد مشروعات األنظمة الداخلية لها ورفعها الى المجلس(مجلس التعليم العالي ) إلقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة 

 التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب".
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 جامعة الزرقاءسي  في النظام األسا
 2018) لسنة 18) من قانون الجامعات األردنية رقم (34صادر بموجب احكام المادة (

 ويعمل به من تاريخ إقراره. "،2018لسنة جامعة الزرقاء في النظام األساسي  يسمى هذا النظام " ):1المادة (
ما لم تدل  ، المعاني المخصصة لها أدناه- حيثما وردت في النظام-يكون للكلمات والعبارات اآلتية ):2المادة (

 القرينة على غير ذلك:
 القانون:
 :الجامعة

 المجلس:
مجلس األمناء:  

 :الرئيس
العميد: 
المالك: 

 :ةالهيئ
 

 2018) لسنة 18قانون الجامعات األردنية رقم (
  جامعة الزرقاء

 مجلس التعليم العالي 
 مجلس أمناء جامعة الزرقاء 

 رئيس جامعة الزرقاء
عميد الكلية أو عميد النشاط الجامعي 

 شركة الزرقاء للتعليم واالستثمار
شركة الزرقاء للتعليم واالستثمار جلس إدارة م
 

تتمتع جامعة الزرقاء بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وٕاداري، ولها بهذه الصفة حق تملك األموال  :)3(المادة 
المنقولة وغير المنقولة، وٕاجراء التصرفات القانونية جميعها، بما في ذلك حق التقاضي، وٕابرام العقود، 

، وأن Uبموافقة مجلس الوزراءU المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصاياو  الوقفواالقتراض، وقبول
 تنيب عنها في اإلجراءات القضائية أو الناشئة عن أعمالها من تشاء.

اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة، ولمجلس األمناء،  بناء على تنسيب من مجلس العمداء، أن  ):4المادة (
يقرر استخدام لغة أخرى للتدريس بصورة مؤقتة، حيثما تقتضي الضرورة ذلك. 

  وأهمها:، العربي واإلسالمي واإلنساني بالوسائل الممكنة األردني وجامعة إلى خدمة المجتمعالتهدف  ):5المادة (
إعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة المتوافقة مع حاجات سوق العمل المحلي واإلقليمي   .أ

والدولي، والقيام باألبحاث العلمية والتطبيقية لتنمية المجتمع المحلي وتطويره، وذلك من خالل 
 إتاحة فرص الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة.

 مع ،تعميق العقيدة اإلسالمية وقيمها الروحية واألخالقية وتعزيز االنتماء الوطني والقومي  ب
االهتمام ببناء الشخصية المتكاملة والمتوازنة للطالب الجامعي في أبعادها المختلفة، وفق منظومة 

 القيم اإلسالمية (العلم و اإليمان و العمل و الخلق و التعاون).
 العناية بالحضارة العربية واإلسالمية، ونشر تراثها، و تفعيل دورها في بناء نهضة األمة وفي   .ج
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 ترشيد الحضارة اإلنسانية، مع االهتمام بالتأصيل اإلسالمي للمعرفة في مجاالتها المتعددة.
  واحترام الرأي، وحق التعبير،الديمقراطي بما يضمن حرية العمل األكاديمي الشوري و النهجتعزيز  .د

 واستخدام التفكير العلمي الناقد. ، وتحمل المسؤولية، والعمل بروح الفريق، اآلخروالرأي
توفير البيئة األكاديمية والنفسية واالجتماعية الداعمة لإلبداع والتميز واالبتكار وصقل المواهب.   ه
 واالعتناء بالثقافة العامة ، والعالميةالعربية اإلسالميةتنمية االهتمام بالتراث الوطني والثقافة   .و

. ، مع االهتمام باالنفتاح الواعي على علوم األمم األخرى ولغاتها وثقافاتها وتجاربهاللدارسين
 العلمي بها التأليف وتشجيع ،ة وتعليمية في مراحل التعليم العاليي اللغة العربية لغة علماعتماد  .ز

والترجمة منها وٕاليها. 
المساهمة في تنمية المعرفة في مجال اآلداب والفنون والعلوم وغيرها.   .ح
 وٕاكسابهم مهارات ،تنمية إلمام الدارسين بلغة أجنبية واحدة على األقل في ميادين تخصصهم  ط

مناسبة الستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين. 
 وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموّجه لخدمة ،تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه  ي

المجتمع وتنميته. 
بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وٕانتاج التكنولوجيا.   ك
 ومؤسسات التعليم العالي من ، ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهةإيجاد  .ل

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

 مع ،توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي  .م
 وتوسيع ميادينه في االتجاهات الحديثة ، والمؤسسات العربية واإلسالمية والعالميةالجامعات

والمتطورة. 
 بقرار من المجلس ها،خارجو  األردنية الهاشمية المملكةللجامعة داخلفتح فروع ومراكز ومكاتب   .ن

 مجلس األمناء.   منبناء على تنسيب
 بقرار من مجلس األمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم للجامعة، .أ ):6المادة (

والتدريب واالستشارات والخدمات وٕانشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة أو 

 خارجه.

فتح فروع ومراكز ومكاتب  بقرار من المجلس، بناء على تنسيب من مجلس األمناء، للجامعة .ب
 إضافة إلى ،إنشاء معاهد ومراكز للبحوث والتعليمارتباط لها داخل المملكة وخارجها، كما لها 
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مستشفيات، ويجوز لها دمج أي منها في غيره أو إلغاؤه ال و،الكليات واألقسام العلمية
 .بالطريقة ذاتها

 ممن  عشر عضوًا،واثنييكون للجامعة مجلس يسمى مجلس األمناء،  يتألف من رئيس   .أ ):7لمادة (ا
 . يعينهم المجلس مدة أربع سنوات قابلة للتجديديحملون الدرجة الجامعية األولى حدًا أدنى،

 ينتخب مجلس األمناء  من بين أعضائه نائبًا للرئيس، يتولى مهامه في غيابه.  .ب
بديل له للمدة المتبقية وفقًا إذا شغر مركز رئيس مجلس األمناء،  أو أي من أعضائه، يعين   .ج

 .للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه
ال يجوز للرئيس أو من كان رئيسًا سابقًا للجامعة أن يعين رئيسًا لمجلس أمنائها قبل مرور   .د

مدة ال تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه، كما ال يجوز لعضو هيئة التدريس أو 
 . الموظف العامل في الجامعة أن يكون عضوًا في مجلس أمنائها

شكل مجلس األمناء  من بين أعضائه لجنة أكاديمية، ولجنة إدارية ومالية، وأية لجنة دائمة يُ   .ه
أخرى يراها الزمة، لدراسة المواضيع التي يحيلها مجلس األمناء،  وذلك حسب اختصاص كل 

 لجنة.
يعقد مجلس األمناء  اجتماعاته في الحرم الجامعي مرة كل شهر على األقل، وكلما دعت   .و

الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكانًا مناسبًا لمجلس األمناء  وجهازه اإلداري، لمزاولة 
 أعمالهم وعقد اجتماعاتهم.

 يصدر مجلس األمناء  التعليمات الالزمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.  .ز
 على النحو اآلتي:مجلس األمناء  يشّكل أ.   ):8ادة (مال

  .مجلس األمناء  بتنسيب من الهيئةرئيس  1 
 أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة األستاذية من خارج الجامعة يختارهم أربعة 2 

 .المجلس
  من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة.عضوان اثنان 3 
 على  بتنسيب من الهيئة من غير أعضاء الهيئةعضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي 4 

 .أن يكون أحدهما من المجتمع المحلي
 .ثالثة أعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها 5 
 رئيس الجامعة. 6 

 ويتم إعفاؤهم من مناصبهم بقرار من ،تقبل استقالة رئيس مجلس األمناء وأي من أعضائهب.  
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 .بناء على تنسيب الهيئة المجلس
 يتولى مجلس األمناء  المهام والصالحيات اآلتية:  ):9المادة (

. للجامعة رسم السياسة العامة  .أ
متابعة تنفيذها وقرار الخطة السنوية واالستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة، إ  .ب

 وتقييمها.
، واإلدارية والمالية جميعها والبنية التحتية  من الجوانب األكاديميةوقياداتها يم أداء الجامعةيتق  .ج

 .ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دورياً 
تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقًا لمعايير يضعها المجلس   .د

 .لهذه الغاية
 .وذلك بتنسيب من الرئيس، فروعال ورؤســاء  والعمداء في الجامعةتعييــن نواب الرئيس  .ه
، لغائهاأو إ ، ودمجها في غيرها،األكاديمية نشاء البرامج والتخصصاتإالتنسيب للمجلس ب  .و

وكذلك التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات واألقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل 
 المملكة أو خارجها. 

. التخصصاتالمختلفة الجامعة من الطلبة في  تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها  .ز
تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة أو وقف القبول فيها 

وفقًا لمعايير االعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة 
  .العامة التي يقرها المجلس

مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية واقرارها بعد    .ح
الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون 

مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني. 

 . وتنظيم شؤون استثمارها،السعي لدعم الموارد المالية للجامعة  .ط
 والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء والمنح والوصايا الهباتو  المساعدات والتبرعاتقبول  .ي

 .عليها إذا كانت من مصدر غير أردني
، وغيرها من  والتكنولوجي،العلميو ،الثقافي الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون -١  .ك

 ها.خارجو  داخل المملكة  بين الجامعة ومثيالتهااالتفاقيات

التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيالتها داخل  -٢
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 درجات علىالتي تؤدي إلى الحصول البرامج والتخصصات المملكة وخارجها أو في 
 . االعتماد الخاصعلمية شريطة حصولها على

 . حسب األصولالستكمال اجراءات اقرارها المجلس ورفعها إلىمشروعات األنظمة  مناقشة  .ل
تعابه أ وتحديد ،لجامعةل  المالية الختاميةحساباتالقانوني خارجي لتدقيق  تعيين محاسب  .م

 .بتنسيب من مجلس الجامعة
دخل في صالحيات أي ت مما ال ،خرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس األمناءأمور أي أ  .ن

 . المعمول بها في الجامعةوالتشريعاتمن الجهات المنصوص عليها في القانون  جهة
يكون للجامعة رئيس متفرغ إلدارتها يعين بقرار من المجلس، بناًء على تنسيب من مجلس   .أ):  10المادة (

 .لمرة واحدةاألمناء، مدة أربع سنوات قابلة للتجديد 
وأشغل رتبة األستاذية كعضو هيئة يشترط فيمن يعين رئيسًا للجامعة أن يكون أردني الجنسية،   .ب 

، على أن ال يكون شريكًا أو مساهمًا في المالك أو عضوًا في الهيئة. تدريس
 بقرار من مجلس األمناء،  بناًء على تنسيب من هيحدد راتب الرئيس وسائر حقوقه وامتيازات  .ج 

الهيئة، وبموجب عقد خاص مع الجامعة، يوّقعه نيابة عنها رئيس مجلس األمناء. 
تنتهي خدمة الرئيس في أّي من الحاالت التالية:   .د 

. أو وفاتهانتهاء مدة تعيينه أو قبول المجلس استقالته  1
تنسيب من مجلس األمناء.  بقرار من المجلس بناء على  من منصبهإعفاؤه 2 

يمارس الرئيس صالحياته باعتباره عضوًا في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع إحدى  -١  .ه 
 الكليات أو األقسام األكاديمية فيها.

اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة النتهاء خدمات أعضاء الهيئة التدريسية في  -٢
الجامعة، فيستمر في رئاسته للجامعة إلى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها 

 في الفقرة (أ) من هذه المادة.
الرئيس مسؤول أمام مجلس األمناء عن إدارة شؤون الجامعة، وهو آمر الصرف فيها، ويمارس  أ. ):11المادة (

 المهام والصالحيات التالية:
تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية والقضائية والهيئات واألشخاص جميعهم، وتوقيع   .١ 

وفقًا للصالحيات الممنوحة له بموجب القانون والتشريعات المعمول العقود نيابة عنها، 
 وبما ال يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي. بها في الجامعة

 والعلمية والمالية واالدارية وفق أحكام القانون واألنظمة األكاديميةدارة شؤون الجامعة إ  .٢ 
. بمقتضى أي منهاوالتعليمات والقرارات الصادرة 
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دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى االنعقاد، ورئاسة اجتماعاتهما واإلشراف على   .٣ 
توثيق القرارات الصادرة عنهما، ومتابعة تنفيذها.  

تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة، لدراستها ورفعها إلى مجلس   .٤ 
األمناء.   

وتقديمه للهيئة ألخذ الموافقة عليه تمهيدًا لرفعه إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة   .٥ 
   إلى مجلس األمناء.

 عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينًا فيه مؤشرات األداء سنويةتقديم تقارير   .٦ 
 في مجاالت التعليم العالي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، واألنشطة العالمية

األخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة، وفقًا لآللية المعتمدة لذلك، على 
أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها لمجلس األمناء.  

تعليق الدراسة كليًا أو جزئيًا في الجامعة، وذلك في الحاالت التي يرى أنها تستدعي   .٧ 
اتخاذ مثل هذا القرار، وٕاذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض 

  التخاذ القرار المناسب بشأنها.  على مجلس األمناءاألمر 
التنسيب لمجلس األمناء  بتعيين نواب الرئيس، والعمداء ، ورؤساء فروع الجامعة.   .٨ 
أي صالحيات أخرى مخولة له بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة، أو أي   .٩ 

 مهام يكلفه بها مجلس األمناء. 
للرئيس تفويض أي من الصالحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه، أو العمداء، أو المديرين ب. 

في الجامعة، أو رئيس فرع الجامعة كل في نطاق اختصاصه، على أن يكون التفويض خطيًا، 
ومحدداً . 

يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صالحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب ج. 
أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب  رئيس مجلس األمناء أحد نواب الرئيس يكلفالرئيس 
وفق أحكام  صالحياته إلى حين تعيين رئيس الجامعة كافة ليقوم بأعماله، ويمارس للرئيس

 القانون.
مدة ليب الرئيس سمجلس األمناء  بناء على تن من  بقرارورؤساء الفروع يعين نواب الرئيس  .أ ):12المادة (

وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه، أبو بقبول   لمرة  واحدة، قابلة للتجديدثالث سنوات
 .، أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتهاأو بوفاتهاستقالته، 

ويجوز في حاالت استثنائية  ، رتبة األستاذيةوأشغل ،ني الجنسيةد أن يكون نائب الرئيس أرطيشتر  .ب
 يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن ال يحملون الجنسية األردنية.
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  .  ورؤساء الفروع وصالحياتهمتحدد بقرار من الرئيس مسؤوليات كل من نوابه  .ج
 

 جامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:لليكون أ. : )13المادة (
 نواب الرئيس.  .١ 
 يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم. العمداءثالثة من   .٢ 
 أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة  كلية كلنععضو هيئة تدريس   .٣ 

  التدريس في كل كلية هيئةم أعضاءنتخبهالتدريس فيها على خمسة عشر عضوًا ي
، على أن يراعى تمثيل األقسام األكاديمية في الكلية في حال في مطلع كل عام جامعي

 .زيادة التمثيل عن عضو واحد
  في الجامعة.والمالية  من مديري الوحدات األكاديمية واإلدارية والفنيةثالثة  .٤ 
 اثنين من المجتمع المحلي.  .٥ 

 طلبة الجامعة.  من ممثلياثنين   .٦  
.  أحد خريجي الجامعة  .٧  
) من الفقرة (أ) من هذه 7و( )6و( )5) و(4يتم تعيين أعضاء المجلس المذكورين في البنود ( ب.  

 .قابلة للتجديد لمرة واحدة المادة بقرار من الرئيس مدة سنة واحدة
  اآلتية: والصالحيات المهام الجامعةيتولى مجلس ): 14المادة (

العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجاالت التعليم والبحث العلمي   .أ 
 والتدريب والخدمة العامة.

دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة اإلنمائية التي يعدها الرئيس، لعرضها على الهيئة،   .ب 
للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس األمناء. 

.  مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها، الستكمال اإلجراءات الالزمة بشأنهامناقشة  .ج 
مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية،   .د 

 والموافقة عليها تمهيدًا لرفعها لمجلس األمناء.
 الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وٕانجازاتها تمهيدًا لرفعها إلى مجلس األمناء.  .ه 
 النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.  .و 

  
 جامعة مجلس يسمى مجلس العمداء برئاسة الرئيس وعضوية كل من: ليكون لأ.   ):15المادة (

 .نواب الرئيس  .١  
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 والنشاط الجامعي .  والمعاهدعمداء الكليات   .٢  
  والصالحيات اآلتية:المهاميتولى مجلس العمداء ب.  
والمراكز العلمية داخل  واألقسام والمعاهد بإنشاء الكليات مجلس األمناءلالتوصية   .١  

المملكة، وكذلك التوصية لمجلس األمناء بإنشاء البرامج والتخصصات األكاديمية 
 ودمجها في غيرها أو وقف القبول فيها أو إلغائها.

 ،وانتدابهم ، ونقلهم، وتثبيتهم، وترقيتهم،تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة  .٢  
 ،ي واإلجازات دون راتبم إجازات التفرغ العل االجازات بما فيهاومنحهم ،وٕاعارتهم

. ونقلهم من وحدة تنظيمية إلى أخرى داخل الجامعة  وٕانهاء خدماتهم،وقبول استقاالتهم
 وبحوثهم ، وأساليب تدريسهم، وأنشطتهم األكاديمية،يم أعمال أعضاء هيئة التدريسيتق  .٣  

  واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.،العلمية
 ،مساعدي البحث أو التدريسويفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين إ  .٤  

 علمية ودورات امفي بعثات ومه والفنيين العاملين في المجال األكاديمي في الجامعة
وفقًا لنظام االيفاد المعمول به في الجامعة.  ،تدريبية

 حقول سنويًا في المنوي قبولهم عداد الطلبةأبو األمناء بأسس القبولمجلس ل التنسيب  .٥  
التخصصات ضمن الطاقات االستيعابية العامة والخاصة المعتمدة من هيئة اعتماد 

  مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وااللتزام بها.
 ،ة المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكزيخطط الدراسال اريعدراسة مش  .٦  

ووضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى ،  وٕاصدار قراراته بشأنها،ومناقشتها
 البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها األمناء القرارها.

ضمن معايير   والتحصيل العلمي في الجامعةواإلداري  األكاديمياألداءيم مستوى يتق  .٧  
وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير 

  .دورية لمجلس األمناء
 ية والفخرية والشهادات.ممنح الدرجات العل  .٨  
 .األستاذيةإنشاء كراسي   .٩  
 .التوصية لمجلس األمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة  .١٠  
  بالعمل األكاديمي فيةنظمة ذات العالقاأل لتنفيذ أحكام الالزمةوضع التعليمات   .١١  

 الجامعة.
ال ويعرضه الرئيس عليه مما  في الجامعة النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل األكاديمي  .١٢  
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 .أخرى وفقًا للتشريعات النافذةأي جهة  اختصاصيدخل في 
 بقرار من مجلس األمناء،  بنــاء على تنسيب الرئيس، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة العميديعين   .أ ):16المادة (

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

 مسؤوال عن إدارة الشؤون األكاديمية، واإلدارية، والمالية للكلية، وأمور البحث  العميديكون   .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 

 
 

للرئيس تعيين نائب أو أكثر  للعميد من األساتذة بتنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد، 
ويتولى نائب العميد القيام باألعمال والمهام التي يكلفه بها العميد، وممارسة الصالحيات التي 

يفوضها إليه، على انه يجوز عند الضرورة، وبموافقة مجلس األمناء،  تعيين أحد أعضاء الهيئة 
التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة األستاذية نائبًا للعميد. 

 يختار العميد أحد نوابه، للقيام بأعماله وممارسة صالحياته عند غيابه.  .١  .ه 
في حال شغور منصب العميد، يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد،   .٢ 

وممارسة صالحياته، إلى حين تعيين عميد للكلية وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة. 
في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية، للقيام   .٣ 

بأعمال العميد، وممارسة صالحياته، إلى حين تعيين عميد للكلية وفق أحكام الفقرة (أ) 
. خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهرمن هذه المادة 

): 17المادة (
 

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

هذا النظام. 
 يكون لكل كلية مجلس يسمى مجلس الكلية برئاسة العميد وعضوية كل من: أ.  ): 18المادة (

 .نواب العميد  .١
 رؤساء األقسام األكاديمية في الكلية.  .٢

٣.  
 

 ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في ،ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية
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 .دراسيمطلع كل عام 

٤.  
 

 ، بقرار من الرئيسان يعين، من ذوي االختصاص والخبرةالجامعة من خارج اثنين
. ، لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدةبالتشاور مع العميد

 بناء على ، بقرار من مجلس العمداء،مدة سنة واحدة يشكل مجلس مؤقت للكلية المستحدثةب. 
 إلى يمارس صالحيات عميد الكلية، و األقلعلى يتكون من رئيس وثالثة أعضاء ،تنسيب الرئيس

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

  فيها. والشهاداتاقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية   .١  
 إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس األقسام.  .٢  

  
 مع عمادة الدراسات العليا، بتعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل التنسيق  .٣

لجان المناقشة.  

  
ومناقشة نتائجها الواردة من واإلشراف عليها،  تنظيم إجراءات االمتحانات في الكلية  .٤

 .واتخاذ القرار المناسب بشأنهااألقسام المختصة، 
  بمنح الدرجات العلمية والشهادات.العمداءالتنسيب إلى مجلس   .٥  

  
عمادتي البحث ، بالتنسيق مع  وتشجيعه،اإلشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية  .٦

 .العلمي والدراسات العليا

  

 ، في األمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكليةالعمداءالتوصية إلى مجلس   .٧
ة، رب، وٕاعاادتناوونقل، وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين، وترقية، 

، ، وقبول االستقالة، وغير ذلك من األمور الجامعيةالدراسيةإلجازات اوٕايفاد، ومنح 
 . المعمول بهاوالتعليماتبموجب أحكام األنظمة 

 إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.  .٨  
 .العميدالنظر في المسائل التي يحيلها إليه   .٩  

  ):19المادة (
 أ. 

 
 ، برئاسة رئيس القسمويكون ،لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يسمى مجلس القسميكون 

. هموعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه جميع
  والصالحيات اآلتية:المهام مجلس القسم يتولى ب.

 .تقديم االقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم  .١
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  المناهج التدريسية للمواد في القسم.اقتراح  .٢
، واالطالع على مشروعات البحث العلمي،  في القسمالبحث العلمي أنشطةتشجيع   .٣

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

 . والمحاضراتالدروس تقديم االقتراحات حول توزيع  .٤
والنقل من فئة إلى فئة أعلى، والتثبيت، والترقية، والتثبيت،  ،طلبات التعيينالنظر في   .٥

، واإلعارة، واالنتداب، واإلجازة، واالستقالة، وٕاصدار توصياته بشأنها وفقًا والنقل
للتشريعات النافذة، على أن ال يشترك عضو هيئة التدريس في النظر في أي من األمور 

أعاله إال إذا كان  من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها. 
.  للقسمإعداد مشروع التقرير السنوي   .٦
 اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.   .٧
دراسة أي  موضوعات يعرضها عميد الكلية أو رئيس القسم.    .٨
 وحسن سير التدريس فيه بما ال يتعارض مع أحكام إدارة القسمرئيس القسم مسؤول عن   .٩

التشريعات النافذة.  
يعين أحد األساتذة في القسم رئيسًا له لمدة سنة قابلة للتجديد، بقرار من الرئيس، بناء   .١٠ 

على تنسيب العميد، إال أنه يجوز في حاالت خاصة يقدرها الرئيس، بناء على تنسيب 
، القسم قائمًا بأعمال رئيس القسمعميد الكلية، تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في 

وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام 
بمهامه لحين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له، وفقًا ألحكام هذه الفقرة.  

 عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:): 20المادة (
 .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:): 21لمادة (ا
   .أ
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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، أو الهيئةيفتح للجامعة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك 
، ويتم اإلنفاق منه بقرار من لموازنتها التشغيلية السنويةتودع فيه مخصصات الجامعة طبقًا 

الرئيس. 
تتألف موارد الجامعة مما يلي:   .أ ):22المادة (

الرسوم الدراسية.   .١ 
ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.   .٢ 

 
الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات والوصايا والوقف وفقًا ألحكام القانون، وقانون   .٣

التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر 
غير أردني.  

 
 والمراكز، وما والمعاهد من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات يتحصلما   .٤

 من المشاريع اإلنتاجية والمرافق الجامعية.  يتحصل
أية إيرادات أخرى.   .٥  

تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي، ويعين مديرها بقرار من مجلس األمناء.   .١  .ب

 ٢.  
 

تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس األمناء مباشرة، وتتولى مراقبة األمور اإلدارية والمالية 
 إلى مجلس األمناء.  ربعية ونصف سنوية وسنويةفي الجامعة، وعليها تقديم تقارير 

 ٣.  
 

 إلى نسخة عن التقرير نصف السنوي والتقرير السنوييرفع رئيس مجلس األمناء 
المجلس للمصادقة عليه. 

يكون للجامعة محاسب قانوني خارجي يتولى تدقيق حسابات الجامعة.   .ج
 والنشر واالبتكار% من موازنتها السنوية ألغراض البحث العلمي 3تخصص الجامعة ما نسبته   .أ) 23المادة (

% ألغراض اإليفاد للحصول على درجة 2والمؤتمرات العلمية، كما تخصص من موازنتها 
 الماجستير والدكتوراه إلعداد الكوادر األكاديمية، وفق األنظمة المعمول بها في الجامعة. 

يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة أ من هذه المادة لصالح صندوق دعم   .ب
 سنوات من تاريخ تخصيصها ألي من األغراض أربعالبحث العلمي إذا لم تصرف خالل 
المنصوص عليها من تلك الفقرة. 

%) على 2يخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات فأكثر ما نسبته (ج. 
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األقل سنويًا من موازنتها السنوية من مواردها إلعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث 
  تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.

 ):24المادة (
  

 بدعوة من رئيس ذلك النظام، المنصوص عليها في هذا  الجامعةيجتمع كل مجلس من مجالس  .أ
  أو من ينوب عنه عند غيابه.،المجلس

 ، باستثناء مجلس األمناء. لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها لالجتماع  .ب

 وعليه ،يجوز لما ال يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب إلى رئيسه لعقد اجتماع له  .ج
 تاريخ تقديم الطلب إليه.  في هذه الحالة دعوة المجلس لالجتماع خالل خمسة عشر يومًا من

 

 بحضور النظامها في هذا  المنصوص عليمجالس ال النصاب القانوني الجتماع أي مجلس من يكون ):25المادة (
 الحاضرين على األقل.أعضائه  وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات ،األغلبية المطلقة ألعضائه

  ):26المادة (
 

 ويكون ،مرتبةً يجوز االعتراض على أي من القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه 
  قرارًا نهائي المعترض لديهالقرار الصادر عن المجلس



)2 (
 
 
 
 

                  تعليمات تنظيم عمل مجلس أمناء جامعة الزرقاء  
 

 الجامعات األردنية   بموجب قانونةصادرال
 2018لسنة ) 18 رقم (
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تعليمات تنظيم عمل مجلس أمناء جامعة الزرقاء 
 الجامعات األردنية   بموجب قانونةصادرال

 2018لسنة ) 18 رقم (
 ):1المادة (

  
 تاريخ إقرارها.من ا ويعمل به، "تعليمات تنظيم عمل مجلس أمناء جامعة الزرقاء "ذه التعليماتسمى هت

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

 القانون:
المجلس: 

 

  :الجامعة
مجلس األمناء:  

  :الرئيس
رئيس الجامعة:  

 

المالك: 
 :ةالهيئـــ

 

 2018) لسنة 18قانون الجامعات األردنية رقم (
مجلس التعليم العالي 

 

 جامعة الزرقاء 
 مجلس أمناء جامعة الزرقاء 

 مجلس أمناء جامعة الزرقاء رئيس 
 

رئيس جامعة الزرقاء  
 شركة الزرقاء للتعليم واالستثمار

 شركة الزرقاء للتعليم واالستثمارجلس إدارة م
 

المادة 
)3:( 

 يعينهم ، عضواً U عشرواثنيUرئيس جامعة مجلس يسمى مجلس األمناء،  يتألف من للون يك  .أ
Uحدًا أدنىممن يحملون الدرجة الجامعية األولى   قابلة للتجديد،المجلس مدة أربع سنواتU .

 ينتخب مجلس األمناء  من بين أعضائه نائبًا للرئيس يتولى مهامه في غيابه.  .ب 
مدة لل يعين المجلس من يحل محله ،إذا شغر مركز رئيس مجلس األمناء،  أو أي من أعضائه  .ج 

 .للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزهوفقًا  ،المتبقية من عضويته
لرئيس الجامعة أو من كان رئيسًا سابقًا لها أن يعين رئيسًا لمجلس أمنائها قبل ال يجوز   .د 

كما ال يجوز لعضو هيئة التدريس أو  مرور مدة ال تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه،
 . الموظف العامل في الجامعة أن يكون عضوًا في مجلس أمنائها من بين أعضائه

شكل مجلس األمناء  من بين أعضائه لجنة أكاديمية، ولجنة إدارية ومالية، وأي لجنة دائمة يُ   .ه 
أخرى يراها الزمة، لدراسة المواضيع التي يحيلها مجلس األمناء،  وذلك حسب اختصاص كل 

 لجنة.
 مرة كل شهر على األقل، وكلما دعت في الحرم الجامعييعقد مجلس األمناء  اجتماعاته   .و 

 الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكانًا مناسبًا لمجلس األمناء  وجهازه اإلداري، لمزاولة 
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 أعمالهم وعقد اجتماعاتهم.
ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس األمناء وعضوية المجلس، باستثناء رؤساء الجامعات   .ز 

 وفقًا ألحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، كما ال يجوز ،الخاصة األعضاء في المجلس
 الجمع بين عضوية مجلس أمناء الجامعة وعضوية مجلس أمناء أي جامعة أخرى.

 على النحو اآلتي:مجلس األمناء يشّكل أ.    ):4ادة (مال
 .األمناء  بتنسيب من الهيئة  مجلسرئيس  .١  
  

٢.  
 

 أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة األستاذية من خارج الجامعة يختارهم أربعة
المجلس. 

  من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة.عضوان اثنان  .٣  
  

٤.  
 

على  بتنسيب من الهيئة من غير أعضاء الهيئةعضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي 
 أن يكون أحدهما من المجتمع المحلي.

. ثالثة أعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها  .٥  
 رئيس الجامعة.  .٦  
 بقرار من ، من مناصبهممإعفاؤه ويتم ،تقبل استقالة رئيس مجلس األمناء  وأي من أعضائه  .ب 

 .بناء على تنسيب الهيئة المجلس
 يتولى مجلس األمناء  المهام والصالحيات اآلتية: ): 5المادة (

. للجامعة رسم السياسة العامة  .أ 
ومتابعة تنفيذها ، قرار الخطة السنوية واالستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعةإ  .ب 

 .يمهايوتق
 والبنية  جميعها،  والماليةواإلدارية، األكاديمية، من الجوانب وقياداتها  الجامعةأداءيم يتق  .ج 

. ومناقشة تقرير التقييم الذاتي المقدمة منها دورياً ، التحتية
 .وذلك بتنسيب من الرئيس، الجامعــة  ورؤســاء فروع والعمداءتعييــن نواب الرئيس  .د 
 العلمية التابعة لها داخل المملكة  والمراكز، والمعاهدواألقسام، ،نشاء الكلياتإالتنسيب للمجلس ب  .ه 

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

 أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة أو وقف القبول فيها وفقًا 
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لمعايير االعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة 
 التي يقرها المجلس.

 بعد  واقرارها، الختامية وحساباتهالسنوية للجامعة وبياناتها الماليةا  الموازنةمناقشة   .ح 
 مشفوعة ،فعها للمجلس للمصادقة عليها ور،الموافقة عليها من مجلس الجامعة

. بتقرير المحاسب القانوني
 

 ا.السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثماره  .ط 

والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء والمنح والوصايا  الهبات المساعدات والتبرعات وقبول  .ي 
إذا كانت من مصدر غير أردني. 

 وغيرها من  والثقافي، والتكنولوجي،العلمي التنسيب للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون  .ك 
لبرامج ا  شريطة حصول أو خارجها، المملكةداخل بين الجامعة ومثيالتها االتفاقيات

 .والتخصصات العلمية المنبثقة عنها على االعتماد الخاص
.  والسير فيها حسب األصولإلقرارها المجلس إلىمشروعات األنظمة  رفع  .ل 

 بتنسيب من مجلس أتعابه، وتحديد ،قانوني خارجي لتدقيق حسابات الجامعة تعيين محاسب  .م 
. الجامعة

 ة تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس األمناء،  مما ال يدخل في صالحيات أيأخرىمور أية أ  .ن 
 .من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة المعمول بها في الجامعة جهة

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

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  ):7لمادة (ا
  األمناء  بما فيها:

تهيئة جدول أعمال مجلس األمناء.   .أ 

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



جامعة الزرقاء 
 

 األنظمة 

 

  

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:   ):8لمادة (ا

اللجنة األكاديمية.   .أ 

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

أي لجان أخرى يراها مجلس األمناء.   .ج 

تتولى اللجنة األكاديمية التنسيب للمجلس بما يلي:  ):9لمادة (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 

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

 وضع خطط أبنية الجامعة وٕانشاءاتها ومرافقها.   .أ 

وضع خطط تطوير إنشاءات الجامعة.   .ب 

النظر في مشروع الموازنة السنوية للجامعة.   .ج 

مناقشة الحسابات الختامية والموازنة السنوية للجامعة.   .د 

اإلشراف على وجوه اإلنفاق والصرف جميعها في الجامعة.   .ه 

مناقشة المخصصات المطلوبة لمرافق الجامعة المختلفة من إنشاءات، ولوازم، وسلم الرواتب،   .و 
وغيرها من األمور المالية.   

 



 

)3( 
 
 

 
  منح الدرجات العلمية والشهاداتنظام 

 في جامعة الزرقاء 
 2018لسنة 

 
 2018) لسنة 18) من قانون الجامعات األردنية رقم (34حكام المادة (أصادر بموجب 
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0B في جامعة الزرقاء منح الدرجات العلمية والشهاداتنظام  

  1B 2018لسنة 
 2018) لسنة 18) من قانون الجامعات األردنية رقم (34حكام المادة (أصادر بموجب 

ويعمل "، 2018نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة الزرقاء لسنة " يسمى هذا النظام،  ):1المادة (
 به من تاريخ إقراره.

درجة البكالوريوس، وأية درجات علمية، أو فخرية، أو شهادات أخرى يجري  الزرقاء جامعة تمنح ):2المادة (
إحداثها بقرار من مجلس العمداء. 

يصدر مجلس العمداء  تعليمات تحدد  المتطلبات والشروط الالزمة لمنح الدرجات العلمية والفخرية ): 3المادة (
والشهادات، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة أو شهادة. 

تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء، بناًء على تنسيب من مجلس الكلية ): 4المادة (
 المختص.

 

 



)4 (
 

 
 

 نظام الدراسات العليا في جامعة الزرقاء 
 2018لسنة 

 2018) لسنة 18) من قانون الجامعات األردنية رقم (34صادر بموجب احكام المادة (
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 2018نظام الدراسات العليا في جامعة الزرقاء لسنة 
 2018) لسنة 18) من قانون الجامعات األردنية رقم (34حكام المادة (أصادر بموجب 

ويعمل   ، "2018 لسنة نظام الدراسات العليا في جامعة الزرقاء" يسمى هذا النظام ):1المادة (
 به من تاريخ إقراره.

  يكون للكلمات والعبارات اآلتية المدلوالت الواردة إزاءها، ما لم تدل القرينة على ):2لمادة (ا   
 :خالف ذلك

 الجامعة:  جامعة الزرقاء.
 المجلس:  مجلس الدراسات العليا في الجامعة.

 العميد:  عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة.               
 كلية الدراسات العليا.                   الكلية:   

  الكلية التي تقدم برامج الدراسات العليا.                  الكلية المعنّية:
 القسم:   القسم الذي يقدم برامج الدراسات العليا.         

 البرنامج:  برنامج الدراسات العليا.              
 تسهم الدراسات العليا في تحقيق أهداف الجامعة بعامة، وتعنى بتحقيق األهداف ):3المادة (

 اآلتية بخاصة:
 إغناء  المعرفة اإلنسانية وتطويرها.     أ.  

   ب.  ترسيخ قاعدة  البحث العلمي في الجامعة. 
 تنمية قدرات طلبة الدراسات العليا في أساليب البحث العلمي ومناهجه   ج.        

 في حقول المعرفة كلها.
 د.  إعداد متخصصين من ذوي الكفاءات العالية، لتلبية حاجات المجتمع 

 المحلي، والعربي، والدولي، ومتطلباته.
تشجيع طلبة الدراسات العليا على دراسة المشكالت الواقعية التي تمس    ه.

المجتمع المحلي، والعربي، والعالمي، وتقويم آثارها، وتحليلها، والخروج بنتائج 
 مفيدة.  

تستحدث برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة بقرار         أ.):4المادة (
من مجلس العمداء، بناء على اقتراح من مجلس القسم، وتنسيب من مجلس 

 الكلية، وتوصية من المجلس.
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د.  إعداد تقرير عن سير البرامج في الكلية نهاية كل عام جامعي، ورفعه لرئيس 
 عرضه على المجلس. الجامعة، بعد

هـ.  إعداد تقرير عن شؤون الكلية وأنشطتها في نهاية كل عام جامعي، ورفعه لرئيس 
 الجامعة بعد عرضه على المجلس.

 
                 أ.  يشكِّل مجلس الكلية لجنة تسمى " لجنة الدراسات العليا في الكلية"، ):8المادة (

 لإلشراف على البرامج فيها، وتتألف من:
.  عميد الكلية رئيساً .                            1  

 .  رؤساء األقسام.2         
.  اثنين "على األقل" من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، برتبة أستاذ أو 3  

 أستاذ مشارك.  
 

    ب.     تحدد مهام اللجنة وصالحياتها بتعليمات تصدر استنادًا لهذا النظام. 
 

   أ. يشكِّل مجلس القسم لجنة تسمى " لجنة الدراسات العليا في القسم"، ):9المادة (
 لإلشراف على البرامج فيه، وتتألف من:

 رئيس القسم رئيساً . .1      
 اثنين "على األقل" من أعضاء هيئة التدريس في القسم، برتبة أستاذ أو أستاذ .2

 مشارك.
  ب. تحدد مهام اللجنة وصالحياتها بتعليمات تصدر استنادًا لهذا النظام. 

 
  التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.العمداء يصدر مجلس ): 10المادة (
 يبت مجلس األمناء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.  ):11المادة (
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النظام المالي في جامعة الزرقاء  

 2018 لسنة 

 2018) لسنة 18) من قانون الجامعات األردنية رقم (34صادر بموجب احكام المادة (
 

 
  ):1المادة (

 
. ويعمل به من تاريخ إقراره"، 2018يسمى هذا النظام "النظام المالي لجامعة الزرقاء لسنة 

 ):2المادة (

 
يكون للكلمات والعبارات التالية- حيثما وردت في النظام- المعاني المخصصة لها أدناه،  ما لم تدل 

القرينة على غير ذلك:  
المجلــــــس: 
الجامعــــــة: 
الشركــــــة: 
 الهيئـــــــة:

مجلس األمنــاء:  
 مجلس الجامعــة:
 مجلس العمــداء:

 الرئيـــــس:  
 العميــــــد:

المديــــــر: 
 المديـر المــالي:

 
 

 وحـدة الرقابــة

 مجلس التعليم العالي
جامعة الزرقاء 

 شركة الزرقاء للتعليم واالستثمار
 مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم واالستثمار

مجلس أمناء جامعة الزرقاء 
 مجلس جامعة الزرقاء

مجلس عمداء جامعة الزرقاء 
 رئيس الجامعة

أي عميد في الجامعة 
 مدير أي دائرة أو وحدة إدارية في الجامعة

مدير الشؤون المالية في الجامعة 
الموظف الذي يناط به قبض األموال، وحفظها، وصرفها، ومراقبتها، وتنظيم 

 المعامالت المالية التي تتعلق بالجامعة، وتسجيلها.
الوحدة المشكلة للقيام بمهام الرقابة والتدقيق، وتتولى التدقيق على أعمال 
الدائرة المالية جميعها، وتتبع مجلس األمناء، وُيَعيَّن مديرها من مجلس 

األمناء، بناء على تنسيب الرئيس. 
 

المحاسب القانوني من خارج الجامعة، وتعينه الهيئة. المحاسب القانوني: 
موازنة الجامعة.  الموازنـــــة: 

اإليرادات المالية جميعها،  والرسوم الجامعية، وأية إيرادات تتحقـق للجامعة اإليــــرادات:  
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من أية خدمات أكاديمية، أو علمية، أو استشارية تقدمها للغير،يضاف إلى 
ذلك الهبات، والمنح، والوصايا،وريع األموال المنقولة، وغير المنقولة، 
وغيرها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير 

أردني. 
المبالغ المخصصة لمواجهة االلتزامات جميعها المتحققة بموجب القواعد النفقـــــات:  

المعمول بها لدى الجامعة.  
المبلغ الذي يصرف مقدمًا إلنجاز أعمال محددة، أو القيام بمهام محددة، السلفــــــة:  

أو لمواجهة التزامات على الجامعة، أو الناشئة عن عقود، أو اتفاقيات، أو 
كفاالت. 

 المدة التي تبدأ في اليوم األول من شهر كانون الثاني من كل سنة،السنة الماليــة:  
 كانون األول من السنة نفسها. 31 وتنتهي في نهاية 

بيان لحسابات الجامعة ونتيجة أعمالها عن السنة المالية المعنية، وفق الحساب الختامي:  
 األسس والمعايير المعتمدة في هذا النظام، أو القواعد المرعية

لدى الجامعة، والمعايير الدولية، والسياسات المحاسبية المتعارف عليها. 
المركز المالي  

والبيانات المالية: 
أن تظهر البيانات المالية بصورة عادلة من النواحي الجوهرية جميعها 

الوضع المالي للجامعة، وأداءها المالي، وتدفقاتها النقدية، وفقا للمعايير 
الدولية للتقارير المالية. 

الواجبات والمسؤوليات 
الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة، وهو آمر الصرف فيها، طبقًا لموازنتها ولقرارات مجلس األمناء    ):3المادة (

والمجالس المختصة في الجامعة، وله أن يفوض خطيًا ومحددًا أيًا من صالحياته المنصوص عليها في 
هذا النظام، ألي من نوابه، أو العمداء، أو المديرين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم هذا 

التفويض، وله إلغاء هذا التفويض خطياً .  
الدائرة المالية في الجامعة هي الجهة المسؤولة عن األعمال المالية جميعها في الجامعة، وتتولى قبض  ):4المادة (

ِأموالها ومتابعة تحصيلها، ودفع االلتزامات المالية المترتبة عليها، وذلك طبقًا ألنظمة الجامعة، 
والتعليمات، والقرارات الصادرة بمقتضاها.  

المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في الدائرة المالية،  ويكـــون مسؤوًال أمام الرئيس عن  :)5المادة (
حسابات الجامعة، ومعامالتها المالية، والسجالت الخاصة بها،  وهو مسؤول عن المحافظة على أموال 

الجامعة، والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام،  وتحقيقًا لذلك فإنه يتولى بصفة أساسية المهام 
والمسؤوليات التالية:   

تحديد أنواع السجالت، والنماذج، والبطاقات، والمستندات، والبرامج الضرورية  إلثبات الشؤون   .أ
المالية المنظمة لعملها وضبطها، وتنظيم حسابات الجامعة، وتحديد أصول مسكها، وفقًا للقواعد 
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المحاسبية السليمة، والمعايير الدولية المتعارف عليها. 
اعتماد مستندات الصرف والقيد، وخطابات التحويل، وطلبات االعتماد المستندية، بعد التأكد من   .ب

صحة تنظيمها، وتوافر الشروط المالية والقانونية والمحاسبية فيها.  
. تدقيق الشيكات، والتأكد من أن قيمتها مطابقة لقيمة مستندات الصرف المتعلقة بها  .ج
التحقق من صحة التوجيه المحاسبي للقيود، ومن أن النفقات قد ُحمِّلت على البنود المخصصة لها   .د

في الموازنة. 
إعداد مشروع موازنة الجامعة، وٕاعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية.    .ه 

إعداد الدراسات والتقارير الشهرية عن إيرادات الجامعة، ومصروفاتها، وأوضاعها المالية، لتتمكن   .و
رئاسة الجامعة ومجلس األمناء من اتخاذ القرارات المناسبة. 

اتخاذ االحتياطات، واإلجراءات، ووسائل الرقابة الكافية، لحماية أموال الجامعة وسجالتها، ولمنع   .ز
وقوع أي تالعب، أو اختالس، أو إهمال فيها.  

التعاون مع المحاسب القانوني، و موظفي الدائرة المالية في الشركة، ووحدة الرقابة والتدقيق الداخلي،   .ح 
وتزويدهم بالمعلومات التي يطلبونها جميعها ودراسة تقاريرهم، والرد على استفساراتهم.  

القيام بأية أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس، مما له عالقة بطبيعة عمله وواجباته.     .ط 
الموظفون الماليون مسؤولون أمام المدير المالي عن القيام باإلعمال المالية وٕاجراءاتها المناطة بهم  :)6المادة (

وتنظيم القيود المالية وحساباتها وسجالتها طبقًا ألنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات المعمول بها،  
وعليهم التقيد بما يلي:   

 إدخال جميع إيرادات الجامعة ومصروفاتها في القيود.   .أ 

بعدم إجازة أي معاملة لم تستوف شروطها القانونية والمالية.    .ب 

مراعاة الدقة الكاملة قبل قبض أي مبلغ أو صرفه، والتأكد من أن عمليات القبض أو الصرف   .ج 
 تتم وفقًا لألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

متابعة تحصيل إيرادات الجامعة،  ودفع االلتزامات المترتبة عليها.       .د 

االحتفاظ بالسجالت،  ومستندات القيد والصرف والقبض،  وأية أوراق ووثائق مالية في أماكن   .ه 
 أمينة. 

التحقق في نهاية كل يوم،  من صحة المعامالت التي تم إنجازها.    .و 

كل موظف مالـي في الجامعة مسؤول شخصيًا عــن أية خســارة مادية تلحـق بالجامعة جراء تقصيره، أو  :)7المادة (
خطئه، أو إهماله،  وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة.  

عند وقوع نقص في أموال الجامعة، أو أوراقهــا الماليـة،أو سجـالتها ودفاتـرها وقيودها األساسية، يترتب  :)8المادة (
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على الموظف المسؤول أن يعلم المدير المالي، الذي عليه إبالغ الرئيس فورًا التخاذ اإلجراءات القانونية 
المناسبة.   

الموازنـــــة 
للجامعة موازنة سنوية مستقلة خاصة بها.  : )9المادة (
تتألــف موازنة الجامعة السنوية من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عـن سنة مالية، تبدأ في اليوم األول من شهر ): 10المادة (

كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في الحادي والثالثين من شهر كانون األول من السنة نفسها.   
  .أ): 11المادة (

 
يصدر الرئيس التعليمات الالزمة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية، ومالحقها وتاريخ 

تقديمها، والبيانات الواجب أن ترفق بها.  
يقدم رئيس الجامعة مشروع الموازنة السنوية التي أعدها لمجلس الجامعة، لمناقشتها وٕاقرارها من   .ب

مجلس األمناء، بعد موافقة الهيئة عليها، ثم رفعها للمجلس للمصادقة عليها. 
يفتح للجامعة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك في أحد البنوك في المملكة تودع فيه   .أ): 12المادة (

مخصصات الجامعة طبقًا لموازنتها. 
) من إجمالي نفقاتها السنوية المقدرة، قبل أسبوعين 1/12يودع مجلس اإلدارة في حساب الجامعة (  .ب

) من هذه النفقات في نهاية كل شهر.  1/12على األقل من بداية العام المالي، ثم يحول (
تستثمر أموال الجامعة بقرار من الرئيس، بناء على توصية يقدمها المدير المالي للجامعة والمدقق   .ج

الداخلي للشركة، تتضمن جدولة استثمار هذه األموال بما يحقق توفير السيولة للجامعة. 
يحول ريع استثمار أموال الجامعة إلى حساب الشركة، كما يحول إلى حسابها أي فائض يتحقق   .د

في موازنة الجامعة في كل عام مالي. 
إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل بدء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة، فيستمر اإلنفاق باعتمادات ): 13المادة (

) من موازنة السنة المالية السابقة، لتغطية النفقات المتكررة وااللتزامات المالية 12:1شهرية،  بنسبة (
المدورة، على أن يتم إيداع النفقات الشهرية المقررة في حساب الجامعة بداية كل شهر،  وتسدد المبالغ 

 التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.
  .أ): 14المادة (

 
ال يجوز صرف أي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة، إّال بعد إقرارها حسب األصول. 

ال يجوز االلتزام بأية نفقات، أو صرفها إّال في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة لتلك   .ب
النفقات،  كما ال يجوز استعمال أية مخصصات في غير األغراض التي حددت في تلك الموازنة. 

يجوز خالل السنة المالية إصدار ملحق للموازنة السنوية، وذلك في الحاالت التي يقررها مجلس اإلدارة ): 15المادة (
 ومجلس األمناء. 

 يجوز نقل المخصصات في الموازنة السنوية حسب الصالحيات التالية: ): 16المادة (
من باب إلى آخر بقرار من رئيس الجامعة،بناء على توصية من المدير المالي.    .أ 
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من فصل إلى آخر بقرار من المدير المالي، بناء على تنسيب من رئيس الشعبة المختص.    .ب 
U السلف واألمانات والذمم والكفاالت السلـف

 للرئيس، أو من يفوضه، أن يوافق على إصدار سلف مالية ألي من األغراض التالية: ): 17المادة (
% من قيمة العقد، 15سلفة لمتعهد إذا اشترط ذلك في العقد المبرم معه، على أال تزيد على   .أ

مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة لصالح الجامعة، ويحدد كيفية 
استرداد هذه السلفة.  

سلفة لتغطية نفقات بحث علمي، على أن تسوى بعد انتهاء الغرض منها.    .ب
سلفة سفر وٕاقامة للموفد في مهمة رسمية، أو للمكلف بحضور مؤتمر من العاملين في   .ج

الجامعة، على أن تسوى بعد انتهاء المهمة،وعودة المكلف من السفر.  
سلفة للموفد في بعثة علمية، أو دورة تدريبية في الخارج، ال تزيد على مقدار مخصصاته ثالثة   .د

أشهر، على أن تسدد من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له. 
) ثالثة آالف دينار للمشتريات، أو لتأدية خدمات تسوى 3000سلفة نفقات مؤقتة ال تتجاوز (  .ه

بعد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله السلفة، بموجب فواتير أو وثائق معززة، وفي حالة 
طلب سلفة مؤقتة تتجاوز ذلك فيتم الصرف بناء على موافقة من مجلس الجامعة.  

) ألفًا وخمسمئة دينار، لمن تقتضي طبيعة أعمالهم صرف 1500سلفة نثرية ال تتجاوز (  .و
نفقات نثرية مستمرة،  وتسدد دوريًا بموجب فواتير، أو مطالبات، تعتمد من العميد أو المدير،  

على أن يراعى بالنسبة لهذه السلفة ما يلي:  
) دينارًا،  إال في الحاالت التي تتطلب تسديد 50أّال تزيد قيمة الفاتورة الواحدة على (  .١

فواتير نقدية من المورد. 
أّال يصرف منها أية مبالغ لشراء لوازم متوافرة في مستودعات الجامعة.   .٢
عند استعادة ما صرف من السلفة، يعد كشف لتوزيع المصروف منها على بنود الموازنة   .٣

المتعلقة بها، و يتم الصرف بعد التدقيق والتأكد من سالمة المستندات المؤيدة للصرف. 
 ال تصرف السلفة إّال بعد الموافقة الخطية مــن الرئيس أو من يفوضه.): 18المادة (
تسدد السلفة أو تسوى بموجب فواتير أو وثائق معززة قبل نهاية السنة المالية،  وفي حالة عدم   .أ): 19المادة (

تسويتها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة،  وٕاذا لم يكن ذلك كافيًا تسدد من 
راتب الشهر التالي. 

إذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة خارج المملكة عند حلول تسويتها، فيتم تسويتها عند   .ب 
عودته مباشرة. 

في حالة انتهاء خدمة عضو هيئة التدريس، أو الموظف الذي صرفت له سلفة، تسترد منه   .ج 
السلفة أو رصيدها دفعة واحدة.  
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يتم في نهاية كل شهر إعداد التقرير المالي (ميزان المراجعة) الذي يلخص األعمال المالية   .أ): 20المادة (
 كلها التي تمت حتى نهاية ذلك الشهر.

 يتم في نهاية كل ربع من السنة إعداد البيانات المالية الختامية المدققة من المحاسب القانوني.  .ب
الكفــاالت 

يقدم المدير المالي، والموظفون الماليون، وأي من الموظفين الذين تقتضي طبيعة وظيفتهم   .أ): 21المادة (
كفاالت عدلية، على أن تحدد قيمتها بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب من المدير المالي، 

وذلك بما يتناسب مع مسؤلياتهم المالية. 
تنظم الكفالة لدى كاتب العدل وفقًا للنموذج الذي يقرره المدير المالي.    .ب 
تحفظ أسناد الكفاالت لدى المدير المالي بعد تسجيلها في سجل خاص، ويكون مسؤوًال عن   .ج 

متابعة تنفيذ هذه الكفاالت،  كما تحفظ نسخة منها لدى الدائرة المالية للشركة. 
اإليـرادات 

 يعد المدير المالي نماذج إيصاالت القبض الرئيسة، والفرعية، والقسائم ذات القيمة المالية. ): 22المادة (
يتم قبض إيرادات الجامعة بموجب إيصاالت رسمية مرقمة، يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد ): 23المادة (

 المقبوضات من تلك األموال جميعها في حساباتها الخاصة بها.
تودع إيرادات الجامعة في حساب الشركة في البنك أو البنوك التي يعتمدها مجلس اإلدارة.   .أ): 24المادة (

ال يجوز استخدام إيرادات الجامعة، بعد قبضها وقبل إيداعها، في الحساب ألي سبب من   .ب 
األسباب.  

تودع المبالغ المحصلة في حساب الشركة في البنك يوم تسلمها.   .ج 
تحفظ النقود، والشيكات، والقسائم ذات القيمة في خزانة حديدية مأمونة وال يجوز أن يحفظ في هذه ): 25المادة (

 الخزانة أية أموال أو وثائق ال تعود ملكيتها للجامعة. 
 ترد األموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحاالت التالية: ): 26المادة (

إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة أو التعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.   .أ
إذا كانت األموال قد استوفيت خطًأ، أو دون حق، يتم الرد في هذه الحالة بموافقة الرئيس، إذا لم   .ب

) خمسمئة دينار، بناء على تنسيب من المدير المالي، أما إذا زاد المبلغ على ذلك 500تتجاوز (
فيرد بموافقة الرئيس بناء على تنسيب من المدير المالي، ووحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. 

U النفقــات
يعد المدير المالي نماذج مستندات صرف مرقمة،  ويتم الصرف بموجبها، بعد تدقيقها وٕاجازتها ): 27المادة (

 بالتوقيع من المدير المالي. 
يشترط أن يكون مستند الصرف معززًا بالوثائق المؤيدة لمشروعية الصرف،  وٕاذا تعذر تعزيز ): 28المادة (
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المصروفات بمستندات أو إيصاالت، ألي سبب من األسباب، فعلى من قام باإلنفاق أن يقدم شهادة 
خطية بتوقيعه تبين مقدار اإلنفاق، وأنه صرف لمصلحة الجامعة أو ألعمال تتعلق بها، ويتم الصرف 
إذا تم تصديق الشهادة من الرئيس، شريطة أّال تزيد قيمة مثل هذه المصروفات في الحالة الواحدة على 

 خمسين ديناراً .
يلزم قبل الصرف أخذ موافقة الرئيس المسبقة، وذلك بالنسبة للنفقات غير المبررة حكمًا، أما النفقات ): 29المادة (

المبررة حكمًا فللدائرة المالية إجازتها وصرفها من غير موافقة مسبقة، ويشمل هذا النوع من النفقات ما 
 يلي: 

النفقات الناشئة عن تنفيذ أنظمة الجامعة وقرارات مجلس اإلدارة، ومجلس األمناء، كرواتب   .أ 
العاملين في الجامعة وأية مستحقات أخرى تصرف طبقًا لعقودهم، أو قرارات تعيينهم 

ومخصصات المبتعثين وغيرها. 
الضرائب والرسوم المستحقة بموجب التشريعات المعمول بها.    .ب 
الخدمات والمواد ذات األسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة أو خاصة، كفواتير   .ج 

الكهرباء، والماء، والهاتف، والمحروقات. 
النفقات الناتجة عن عقود مبرمة حسب األصول، أو بناء على أوامر شراء معتمدة من الجهات   .د 

المختصة في الجامعة. 
االشتراكات في المنظمات الدولية واإلقليمية أو المحلية، إذا كانت هناك موافقة مسبقة على   .ه 

االشتراك بها. 
تصرف الرواتب، والعالوات، واألجور في نهاية كل شهر،  ويجوز للرئيس في حاالت يقدرها أن يقرر ): 30المادة (

 صرفها قبل ذلك. 
يجوز أن يصرف للمتعاقدين للعمل مع الجامعة في مطلع العطلة الصيفية، أو في خاللها جميع ): 31المادة (

الرواتب، والعالوات، والمكافآت، والتعويضات، التي يستحقونها في نهاية العطلة، أو عن أي جزء منها 
إذا كانت عقودهم تنتهي بنهاية تلك العطلة، وكانوا قد أوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة، كما يجوز 

 صرف بدالت اإلجازة لمن تنتهي خدماتهم، أو لمن يتم تكليفهم بالعمل خالل إجازاتهم. 
ال يصرف للعاملين المنتهية خدماتهم أية مبالغ مستحقة لهم، إّال بعد حصولهم على براءة ذمة من ): 32المادة (

 الوحدات المختصة في الجامعة، وبراءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل. 
تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية، أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات ): 33المادة (

 التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية. 
 تدفع قيمة مستند الصرف لصاحب االستحقاق، أو لوكيله القانوني. ): 34المادة (
يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية، أو حواالت مالية،  ويجوز إجراء التحويالت ): 35المادة (
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دفعة واحدة، أو دفعات على الحساب، أو دفعات مقدمًا، على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم 
 المشتريات ضمن المواصفات المقررة، وفي األوقات المحددة. 

يصدر مجلس اإلدارة تعليمات يحدد بموجبها األشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات، والحواالت    ):36المادة (
 المالية، واالعتمادات المستندية الصادرة من الجامعة، وصالحياتهم، وفئات تواقيعهم. 

الرقابة والتدقيق الداخلي 
ينشأ في الجامعة وحدة للرقابة المالية واإلدارية تسمى وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي وترتبط بالرئيس،  ): 37المادة (

وتحدد مهام وواجبات هذه الوحدة بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة بتنسيب من الرئيس، على 
 أن يقدم مديرها التقارير الشهرية، والسنوية عن أعمالها إلى الرئيس، ومجلس األمناء. 

 يقوم بتدقيق حسابات الجامعة مدقق حسابات قانوني خارجي مرخص تعينه الهيئة. ): 38المادة (
على جميع الجهات المعنية في الجامعة تقديم جميع التسهيالت الالزمة لوحدة الرقابة والتدقيق، ومدقق ): 39المادة (

الحسابات للقيام بمهامها على الوجه األفضل. 
أحكــام عامــة 

تتبع الجامعة في حساباتها أساس االستحقاق، حيث تعّد تعتبر السنة المالية وحدة قائمة بذاتها،تضاف ): 40المادة (
 إليها الحقوق كلها، وتستحق عليها االلتزامات كلها التي تنشأ خاللها. 

يقدم المدير المالي إلى الرئيس تقريرًا ماليًا كل ثالثة أشهر، يبين فيه الوضع المالي للجامعة من حيث ): 41المادة (
 اإليرادات والنفقات. 

يقّدم الرئيس إلى مجلس اإلدارة التقرير المالي السنوي، والحسابات الختامية، والميزانية العمومية، في ): 42المادة (
موعد أقصاه شهر من انتهاء السنة المالية، إلقراره،ا ثم يقدمها الرئيس لمجلس األمناء إلقرارها ورفعها 

 إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليها. 
تستهلك الجامعة موجوداتها الثابتة بالطرق والنسب التي يوافق عليها مجلس اإلدارة،  بناًء على تنسيب ): 43المادة (

 من الرئيس. 
 يتم شطب الدين المعدوم، والنقص، والخسارة في أموال الجامعة النقدية، وفقًا للصالحيات): 44المادة (

 التالية:  
 ) خمسمئة دينار سنوياً .  500بقرار من الرئيس إذا كان المبلغ ال يزيد على (   .أ
 ) خمسمئة دينار، وال يزيد على 500بقرار من مجلس الجامعة إذا كان المبلغ يزيد على (   .ب

) ألف دينار سنوياً . 1000(
 ) ألف دينار. 1000بقرار من مجلس اإلدارة إذا كان المبلغ يزيد على (   .ج

 ويشترط في األحوال جميعها أن يكون الشطب بناًء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس
لهذه الغاية.  
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 يتم إتالف السجالت، والدفاتر، والوثائق، بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة. ): 45المادة (
 يصدر الرئيس التعليمات الالزمة لتطبيق هذا النظام، بما ال يخالف أحكامه، أو يتعارض معها. ): 46المادة (
لمجلس األمناء، بناء على حيثيات يراها،  أو على توصية مجلس الجامعة، وتنسيب الرئيس، تغيير ): 47المادة (

 أية مادة من هذا النظام، أو تعديلها، أو إضافتها، أو حذفها. 
 يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من مجلس األمناء،  والمصادقه عليه من مجلس اإلدارة. ): 48المادة (

 
 



 

)6( 
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  2018 لسنة الرواتب والعالوات في جامعة الزرقاءنظام 
 

 2018) لسنة 18) من قانون الجامعات األردنية رقم (34حكام المادة (أصادر بموجب 
"  2018 لسنة  في جامعة الزرقاء وتعديالتهالرواتب والعالواتنظام " يسمى هذا النظام، ): 1المادة (

 ويعمل به من تاريخ إقراره.
 

تحدد رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وتسلسل ): 2المادة (
 ي:تزياداتها وفقًا لسلم الرواتب اآل

 رواتب وعالوات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة (بالدينار األردني):  .أ 
   

 
المؤهل الجامعي 

والرتبة 
واألكاديمية 

بداية 
ونهاية 
الراتب 

 

غالء المعيشة عالوة االختصاص 
بدل 
تنقل 

عالوة 
عائلية 

الزيادة 
السنو
ية 

أستـــاذ  
517 

 - مفتوح 

100 %
20 

100 

ر ــ دناني10
 عالوة زوجة

 دنانير 5
 دــلكل ول

وبحد أعلى 
 أربعة أوالد

14 

أستاذ مشارك  
379 

 - 517 
12 

أستاذ مساعد  
310 

 - 379 
10 

مــدرس  
209 

 - 310 
75 %

80 
7 

 رواتب وعالوات موظفي جامعة الزرقاء:   .ب 

الدرجة 
بداية الراتب  األساسي 

ونهايته 
غالء المعيشة عالوة الدرجة 

بدل 
تنقل 

عالوة 
عائلية 

الزيادة 
السنو
ية 

األولـى 
 

379 
 - 

مفتوح 
40 % 80 80 

 دنانير 10
زوجة عالوة 

 دنانير 5
 دـلكل ول

وبحد أعلى 

9 
الثانيـة 
      أ-  

298 
 - 

30 % 50 50 



جامعة الزرقاء 
 

 األنظمة 

 

  

 أربعة أوالد 379 

 ب-
227 
 - 
298 

30 %  

الثالثـة 
 

165 
 - 

 227 
25 % 30 30 6.5 

الرابعـة 
 

126.5 
 - 

 165 
20 % 

20 20 

5,5 

الخامسـة 
 

89 
 - 

 126.5 
  -4.5 

على الرغم مما ورد في الفقرتين (أوب) أعاله، فلرئيس الجامعة التنسيب لمجلس األمناء   .ج 
بالتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس أو الموظفين الذين تحتاج إليهم الجامعة سواء كانوا 

 متفرغين أم غير متفرغين وذلك وفق شروط يتفق عليها.
 الصيانة وفنيويعين المراسلون والسواقون ومستخدمو األمن والسالمة وعمال الزراعة   .د 

: تيوعمال المطعم برواتب مقطوعة على النحو اآل
  

فئة المستخدمين الرقم 
 فئة د

األولى 
0B ج فئة

الثانية 
 فئة ب
الثالثة 

 فئة أ
الرابعة 

الزيادة 
السنوية 

 160 150 140 130السائقــون . 1

2 

 200فني الصيانة . 2
 176عامل الصيانة . 3
 125المراسلـون . 4

5 .
مستخدمو األمن 

والسالمة 
140 

عمال الزراعة . 6 
120 

عمال المطعم . 7
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لرئيس الجامعة استخدام من تحتاج إليه الجامعة للعمل باألجر المقطوع أو بالمياومة   .ه 

 . في حاالت خاصة ومحدودةوفق  شروط يتفق عليها
 المذكورة في البند (د) أعاله زيادة سنوية واحدة من الستةيمنح كل شخص من الفئات   .١  .و 

 يحمل مؤهل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو أكثر.
زيادتين         يمنح كل شخص متزوج من الفئات الستة المذكورة في البند (د) أعاله   .٢

 لمرة واحد فقط. سنويتين
يمنح كل شخص لديه أبناء دون الثامنة عشرة من الفئات الستة المذكورة في البند (د)   .٣

 . لمرة واحدة فقطزيادة سنوية واحدة
يعين السائقون برواتب مقطوعة تحت التجربة لمدة ثالثة أشهر ابتداء من راتب مقداره مئة   .ز 

 دينارًا شهرياً . ويكون التعيين على ة وستون دينارًا شهريًا وانتهاء براتب مقداره مئوثالثون
 ي:تالنحو اآل

يعين السائق الذي يحمل رخصة سواقة (خصوصي) براتب السنة األولى من الفئة   .١
(د). 

 ) براتب السنة األولى منعمومييعين السائق الذي يحمل رخصة سواقة (  .٢
  الفئة (جـ).

 ).الفئة (بمن ) براتب السنة األولى محورينيعين السائق الذي يحمل رخصة سواقة (  .٣  

الفئة من  براتب السنة األولى )جميع المركبات(عين السائق الذي يحمل رخصة سواقة ي  .٤  
 ).أ(

  دينار.190في أي حال من األحوال يجب أن ال يقل معدل األجور عن   .ح 
يستحق عضو هيئة التدريس أو الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها وحسب ما جاء في ): 3المادة (

 ) فقرة (أ)، (ب)، (د) ما لم يرد ما يمنع من ذلك.2جدول الرواتب في المادة (
 :يأتييصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المالية المحددة فيما ): 4المادة (

 

مستواها  المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو من
المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ مشارك أو من مستواها 
المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ مساعد أو من مستواها 

المحاضر الحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها 
المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها 

 

 

 دينارًا 25
 دينارًا 20
 دينارًا 15
 دينارًا 12
  دنانير10

 

 العالوات
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 يصرف لرئيس الجامعة مبلغ شهري عالوة بدل تمثيل حسب العقد المبرم معه.  .أ): 5المادة (
تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية من أعضاء الهيئتين اإلدارية والتدريسية عالوة بدل   .ب 

 تمثيل على النحو التالي:
 . أعضاء هيئة التدريس: 1

 دينارًا شهريًا 300نائب الرئيس  
 دينارًا شهريًا 200 العميد

 دينارًا شهريًا 125نائب العميد  

ينارًا شهريًا د 100   القسم األكاديمييسئر

  دينارًا شهريًا 75مدير المركز التعليمي 

 : . أعضاء الهيئة اإلدارية2
مدير الدائرة/ مشرف /  مدير الوحدة اإلدارية 

مركز الحاسوب 
 دينارًا شهريًا 75

/ رئيس ديوان الرئاسة / سكرتير رئيس الشعبة 
المجالس/ مشرفو المراكز 

 دينارًا شهريًا 30

) السابقة أن يتقاضى أكثر من عالوة بدل تمثيل واحدة مهما أال يجوز ألي من المذكورين في الفقرة (
 تعددت أسباب استحقاقه لها.

  .ج

من أعضاء  ) دينارًا شهريًا لجميع العاملين في الجامعة20تصرف عالوة غالء معيشة مقدارها ( ): 6المادة (
 ) من هذا النظام.2هيئة تدريس وموظفين، وذلك كما جاء في المادة (

) فقرة 2تصرف عالوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة كما جاء في جدول الرواتب في المادة ( ):7المادة (
(أ) وفقرة (ب) من هذا النظام على أن ال تصرف هذه العالوة لكل من خصصت له سيارة من 

 .قبل الجامعة أو تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة
لمجلس األمناء بناًء على تنسيب رئيس الجامعة إجراء أية تعديالت على العالوات اإلضافية   .أ ):8المادة (

بما تقتضيها مصلحة الجامعة. 
 مكافأة شهرية تتراوح بين    الموظف الذي تقتضي طبيعة عمله تقديم كفالة ماليةيمنح   .ب

  يقررها رئيس الجامعة في ضوء حجم الكفاالت المطلوبة من كل موظف)ديناراً 20-30(
 وبتنسيب من رئيسه المباشر.

منح عالوة ب التنسيب لمجلس األمناء فلرئيس الجامعة )8المادة (باإلضافة إلى ما ورد أعاله في  ):9المادة (
خاصة (ندرة) ألعضاء هيئة التدريس من أصحاب التخصصات النادرة بنسبة من الراتب 

األساسي يقدرها رئيس الجامعة حسب الحاجة وحسب نوعية الدراسة والشهادة ومصدرها، ويعاد 
 تحديد هذه العالوة الخاصة (الندرة) لهؤالء األشخاص سنويًا أو حسب مدة العقد.
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تصرف ألعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة عالوة غالء معيشة كما ورد في الجدول  ):10المادة(
) وذلك على النحو التالي: 2المبين في المادة (

) عشرين ديناراً . 20عالوة غالء معيشة شخصية بمبلغ (  .أ 
 عالوة عائلية             دينــار  .ب 

 دنانير        10عالوة زوجة             
 دنانير       ( وبحد أعلى أربعة أوالد)   5 لكل ولد                  

تصرف ألعضاء هيئة التدريس عالوة اختصاص تحدد بالنسب التالية وذلك كما ورد في المادة  ):11المادة(
) فقرة (أ) من هذا النظام: 2(
%) من الراتب األساسي لرتب األستاذ و األستاذ المشارك واألستاذ المساعد لجميع 100(  .أ

التخصصات. 
%) من الراتب األساسي للمدرسين الذين يحملون درجة الماجستير لجميع 75(  .ب

التخصصات. 
تصرف للمسافرين في مهمة رسمية للجامعة، بدل تكاليف نقل وعالوات سفر على النحو   .أ): 12المادة(

ي:  تاآل
   

الرقم 
2B الرتبــة

سيارة 
ركاب 

طائرة 
3B عالوة سفر لكل ليلة

داخل 
المملكة 

خارج المملكة 

١.  

رئيس مجلس األمناء 
ورئيس الجامعة 
وأعضاء مجلس 

األمناء 

 150 35أولى كاملة 

٢.  
نائب الرئيس والعمداء 

واألساتذة ورؤساء 
األقسام 

 100 25سياحية كاملة 

٣.  
باقي أعضاء الهيئة 
التدريسية والدرجات 

األولى من الموظفين 
 80 20سياحية مقعد 

٤.  
الدرجات الثانية 

والثالثة من الموظفين 
 60 15سياحية مقعد 
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  50 10سياحية مقعد باقي فئات الموظفين   .٥

% من 25 من الجهة الداعية، فتصرف  الكاملةفي حالة الدعوات الرسمية واالستضافة  .ب 
 .المياومات

لرئيس الجامعة األمر باحتساب ليلة إضافية على ما ورد في (أ) على ليالي المؤتمر   .ج 
 الخارجي.

1Bمكافأة نهاية الخدمة 

 2001) لسنة 19يخضع العاملون في الجامعة إلى أحكام قانون الضمان االجتماعي رقم ( ):13المادة (
 وتعديالته.

 يطبق قانون العمل األردني الساري المفعول فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام. ):14المادة (
لجميع العاملين فيها وعائالتهم بما في ذلك توفير  تعمل الجامعة على تأمين الرعاية الصحية ):15المادة (

األمناء بناًء على تنسيب لرئيس الخدمات والعناية الطبية وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس 
 .الجامعة
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  في جامعة الزرقاءالطلبةنظام صندوق 

 2018لسنة 

 2018) لسنة 18) من قانون الجامعات األردنية رقم (34صادر بموجب احكام المادة (
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  في جامعة الزرقاءالطلبةنظام صندوق 

 2018لسنة 

 2018) لسنة 18) من قانون الجامعات األردنية رقم (34صادر بموجب احكام المادة (
 

. ويعمل به من تاريخ إقراره،  "2018الطلبة لسنة صندوق نظام " يسمى هذا النظام  ):1المادة (
 ". "الصندوق بـ فيما بعدإليه ويشار ،)الطلبة(صندوق  ينشأ في جامعة الزرقاء صندوق يسمى ):2المادة (
اآلتية: تحقيق األهداف إلى صندوق ال  هذايهدف ):3المادة (

 تقرره اللجنة وفقًا لما ،تأمين األقساط الجامعية للطلبة المحتاجينتقدير الطلبة المتفوقين، واإلسهام في   .أ
 تشغيل للطلبة.المختصة بذلك، على شكل منح أو 

. هم بين طالب الجامعة جميع، والتعاطف، والتكافل،تنمية الحس األخوي  .ب
بة المحتاجين. لهم من الطي بين خريجي الجامعة ومن يل، والتضامن، والتكافل،تعزيز روح التعاون  .ج

 :مؤلفة من )الطلبةيشكل رئيس الجامعة في بداية العام الجامعي لجنة تسمى (لجنة صندوق  ):4المادة (
رئيس الجامعة أو نائبه/ رئيساً .   .أ
عميد شؤون الطلبة.   .ب
المدير المالي.   .ج
من أعضاء هيئة التدريس. اثنين   .د
موظف من عمادة شؤون الطلبة.   .ه
اثنين من طلبة الجامعة.   .و

: اآلتيةصندوق المسؤوليات التتولى لجنة  ):5المادة (
 عليها. عمداء بعد مصادقة مجلس ال،إعداد موازنة الصندوق وتنفيذها  .أ
توزيع المنح وتشغيل الطلبة.    .ب
 في نهاية كل عام. عمداءتقديم تقرير عن نشاط الصندوق لمجلس ال  .ج

 ية:ت الصالحيات اآلعمداءيكون لمجلس ال ): 6المادة (
رسم السياسة العامة للصندوق.   .أ 
 األسس العامة التي تصرف بموجبها أموال الصندوق. إقرار  .ب 
ق السنوية. و موازنة الصندإقرار  .ج 
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 ية:تتتكون موارد الصندوق المالية من المصادر اآل): 7المادة (
. موازنتها السنوية للصندوقما تخصصه الجامعة في   .أ 
 الفصلية األخرى التي يدفعها الطالب. ما يخصص من الرسوم الجامعية  .ب 
.  والتبرعاتالزكاة والصدقات والهبات  .ج 
.  والهيئات الخيرية المختلفةالمؤسساتوالمنح من األفراد   .د 
 عمادة شؤون الطلبة من نشاطات ذات مردود مالي، كالمعارض الموارد المالية المتأتية مما تنظمه  .ه 

والبازارات الخيرية. 
.  الجامعة توافق عليهاأخرىأية مصادر   .و 

يطبق على المعامالت المالية للصندوق أحكام النظام المالي للجامعة، وتحتفظ الدائرة المالية في الجامعة ): 8المادة (
  وتقوم بتنظيمها.، الالزمة للصندوقهاالقيود المالية األخرى جميعوبالسجالت 

 صدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام.ي): 9المادة (

               بسم اهللا الرحمن الرحيم                           
الطلبة صندوق 

 نموذج طلب منحة 
 

U) للعام الجامعي( )...................الفصل الدراسي............./...............( 
 

 اسم الطالب:
 

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
 

 رقم الطالب الجامعي: 
التخصص:  

 :   ةالكلي
 :المعدل التراكمي

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السكن: 
 

   إيجار (        )     ملك (        )   
 جنس الطالب:   

 

  أنثى (        )   ذكر (        )  
 مهنة الوالد الحالية:

 

 

مهنة الوالدة:  ــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــ
عدد اإلخوة الذين يدرسون في الجامعات أو كليات المجتمع على نفقتهم الخاصة ( معززة بوثيقة مصدقة من 

الجامعة أو الكلية ). 

مكان الجامعة/الكلية الكلفة السنوية الجامعة/الكلية االسم الرقم 

     

جامعة الزرقاء  
عمادة شؤون الطلبة 
 دائرة الخدمات الطالبية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــ عدد أفراد األسرة ( الوالدين واإلخوة غير المتزوجين ):

نسبته: (   %) (       ) نعم (       ) ال ؟ هل أنت حاصل على خصم خاص من الجامعة
  ـــــعددها: (       ) نعم (       ) الهل سبق أن حصلت على منح من الصندوق؟ 

  ـــــقيمتها:
(       ) ال  (       ) نعم هل تتقاضى أسرتك أية مساعدات من جهة حكومية أو خيرية؟ 

ــــــــــــــــــــــ قيمة المساعدة:  ـــــــــــــــــــــــــاسم الجهة: 

  (       ) ال (       ) نعم هل تدرس على نفقة جهة ما؟ 
 (       ) غير حكومية (       ) حكومية   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الجهة: 

(       ) ال (       ) نعم هل تعمل لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية؟ 
 ـــــــــالراتب:  ــــــــــــنوع العمل: ــــــــــــــــــــــجهة العمل: 

 ما مصادر الدخل الشهري لألسرة؟ اذكرها: 
 مصادر الدخل الشهري  
 رواتب شهرية  
 تقاعد  
 إيجارات  
 زراعة  
 تجارة  
 مصادر أخرى  
 إجمالي الدخل  
   

(       ) ال (       ) نعم ؟ هل تشارك حاليًا في األنشطة الجامعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــنوع النشاط:  

 توقيع وختم الدائرة المعنية بالنشاط في عمادة شؤون الطلبة: 
 

ــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع: 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــالختم: 

 أتعهد بأن المعلومات المطلوبة جميعها في هذا الطلب صحيحة ومطابقة للواقع، وأتحمل مسؤوليتها تعهد:
كاملة. 
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توقيع الطالب: 
 

تاريخ تقديم الطلب: 
 

المرفقات المطلوبة:  
 صورة عن دفتر العائلة باستثناء اإلخوة المتزوجين. -١

إثبات نفقة خاصة لإلخوة الذين يدرسون في الجامعات والكليات، وال تقبل صورة عن هوية الجامعة أو  -٢
 الكلية. 

 إثبات ممارسة أنشطة الجامعة.  -٣

 تقرير طبي إذا كان الوالد عاجزًا، أو شهادة راتب إذا كان الوالد موظفًا أو متقاعداً .  -٤

صورة عن عقد اإليجار.   -٥  
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  والمشتريات والعطاءاتاللوازم نظام 

  جامعة الزرقاءفي 

 2018لسنة 

 2018) لسنة 18) من قانون الجامعات األردنية رقم (34صادر بموجب احكام المادة (
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 جامعة الزرقاء في والمشتريات والعطاءاتاللوازم نظام 
 2018لسنة 

 2018) لسنة 18) من قانون الجامعات األردنية رقم (34صادر بموجب احكام المادة (
 ، ويعمل به من تاريخ إقراره. 2018يسمى هذا النظام، (نظام  اللوازم والمشتريات في جامعة الزرقاء لسنة ):1المادة (
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة  ):2المادة (

على غير ذلك. 
جامعة الزرقاء.   :    الجامعــــــة
رئيس الجامعة.   :     الرئيــــــس

دائرة اللوازم المركزية في الجامعة.  :     دائرة اللـــوازم
األموال.  األموال المنقولة في الجامعة، والمواد الخدمية المتعلقة بتلك : اللــــــوازم

الكتب، والوثائق، والدوريات، والمخطوطات، والخرائط، والرسائل الجامعية،  : المواد المكتبيــة
واألفالم، والشرائح، والصور، واألسطوانات، واألشرطة، والبرامج الالزمة ألغراض 

المكتبة. 
إنشاء وصيانة المباني، والطرق، والمنشآت الهندسية العائدة للجامعة بأنواعها األشغـــــال: 

المختلفة، وصيانتها، بما في ذلك إجراء الدراسات، ووضع التصاميم الخاصة بهذه 
األشغال، واإلشراف عل تنفيذها، وتشغيلها، وكل ما يلزم ذلك من أجهزة، ومواد، 
ولوازم، وفحوصات مخبرية وميدانية، وأعمال مساحة، وخدمات، واستشارات فنية 

أو مهنية تتعلق باألشغال. 
أي شخص يتقدم بعرض لالشتراك في عطاءات اللوازم، أو المواد المكتبية، أو  :      المشتــــرك

األشغال. 
أي شخص أحيل عليه عطاء توريد اللوازم أو المواد المكتبية للجامعة، أو لتنفيذ  :    المتعهد أو المقاول

األشغال فيها. 
أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق باألشغال، والخدمات، واللوازم.        المستشـــار :

لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.        اللجنـــــة :
للحال.   قيمة اللوازم والمواد المكتبية، أو كلفة األشغال حسب مقتضى       السعـــــر :

تتولى دائرة اللوازم والمشتريات والعطاءات المسؤوليات والمهام التالية:  ):3المادة (
توفير اللوازم للجامعة، وفحصها، وتسلمها، وتسجيلها، وترميزها، وتخزينها، وتنسيقها في   .أ

 مستودعاتها، والتأمين عليها، وصيانتها، وجردها، واإلشراف عليها، وتوزيعها، ومراقبة المخزون
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 السلعي ومدى صالحيته، وفقًا ألحكام هذا النظام. 
االتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة والجهات األخرى المختصة   .ب

بشراء اللوازم في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر. 
القيام بشراء اللوازم المختلفة للجامعة، بناء على طلبات الشراء المقدمة من الجهات الطالبة حسب   .ج

الصالحيات المخولة لها. 
: - تراعى األمور التالية عند طلب شراء اللوازم ):4المادة (

يقدم طلب شراء اللوازم من الجهة الطالبة، بعد حجز المخصصات المالية من دائرة الشؤون المالية،   .أ
إلى دائرة اللوازم مباشرة، قبل مدة تكفي للقيام بإجراءات الشراء، بما في ذلك استكمال إجراءات الشراء 

حتى التسلم.  
التأكد من عدم وجود لوازم في مستودعات الجامعة مماثلة للوازم المطلوبة، وأن تكون هذه اللوازم   .ب

ضرورية لحسن سير العمل. 
التأكد من توافر المخصصات في ميزانية الجامعة.   .ج
التقيد بالحد األعلى لتوافر المخصصات لطلب الشراء.   .د
يشترط في الحاالت جميعها أخذ الموافقة المسبقة عند شراء اللوازم، في ضوء الصالحيات   .ه

المنصوص عليها في هذا النظام. 
يحدد عميد الكلية/ مدير الوحدة اإلدارية المبالغ التي يحق للقسم أو الدائرة التصرف بها خالل العام، من  ):5المادة (

أصل المخصصات المرصودة باسم الكلية/الوحدة اإلدارية في ميزانية الجامعة، ويتم إعالم دائرة الشؤون 
المالية بتقديم المخصصات للوازم المنوي شراؤها، وٕابالغ دائرة اللوازم بذلك. 

) من هذا النظام، يتم طلب اللوازم وفقًا للصالحيات التالية، على أن 30) و(21مع مراعاة أحكام المادتين ( ):6المادة (
يراعى الحصول على اللوازم بأفضل األسعار والشروط ودرجة الجودة، والعمل على استدراج العروض كلما 

  :أمكن ذلك
) مئتي 200بطلب من رئيس القسم األكاديمي أو مدير الدائرة، إذا كانت قيمة اللوازم ال تزيد على (  .أ

دينار. 
) ألفي دينار. 2000( بطلب من العميد أو مدير الوحدة اإلدارية، إذا كانت قيمة اللوازم ال تزيد على  .ب
) ثالثة آالف دينار. 3000بطلب من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم ال تزيد على (  .ج
) ثالثة آالف دينار، فيتم شراؤها بواسطة اللجنة، 3000إذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على (  .د

وفقًا ألحكام هذا النظام. 
يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام بإجراءات الشراء، بما في ذلك احالة الطلب  ):7المادة (

للجنة المختصة، على أن يتضمن طلب الشراء وصفًا وافيًا للوازم المطلوب شراؤها، ومواصفات كاملة لها، أو 
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 أن يرفق الطلب بتلك المواصفات.
مراعاة أن يتم شراء  ) من هذا النظام، مع 6يتم طلب اللوازم وفقًا للصالحيات المنصوص عليها في المادة ( ):8المادة (

اللوازم التي تحتاجها الجامعة في الحاالت الطارئة والمستعجلة، بعد بيان األسباب الموجبة لذلك، وبموافقة 
 الرئيس

 األشغــــــال
: تنفذ أشغال الجامعة بإحدى الطرق التالية ):9المادة (

 التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الخدمات العامة والصيانة.  .أ
طرح العطاءات وفقًا ألحكام هذا النظام.   .ب
التلزيم المباشر.   .ج

يلي:  تتولى دائرة الخدمات العامة والصيانة في الجامعة ما ):10المادة (
تنفيذ األشغال الخاصة بالجامعة.   .أ
اإلشراف على األشغال التي ينفذها المتعهدون، ومراقبة تنفيذها، إما مباشرة بواسطة الدائرة أو   .ب

باالشتراك مع متعهدين آخرين أو مستشارين. 
فحص األشغال الخاصة بالجامعة، وتسلمها.   .ج
القيام بأعمال الصيانة لألشغال الخاصة بالجامعة إما مباشرة أو عن طريق المتعهدين، وفقًا   .د

للصالحيات المنصوص عليها في هذا النظام. 
يتم تنفيذ األشغال وفقًا للصالحيات التالية:   .أ ):11المادة (

بطلب من العميد أو مدير الوحدة اإلدارية، إذا كانت كلفة األشغال ال تزيد على   .١ 
) ألفي دينار. 2000(

) ثالثة آالف 3000بطلب من الرئيس، إذا كانت كلفة األشغال ال تزيد على (  .٢ 
دينار. 

) ثالثة آالف دينار، فيتم تنفيذها 3000إذا زادت كلفة األشغال المراد تنفيذها على (  .٣ 
عن طريق اللجنة، وفقًا ألحكام هذا النظام. 

وفي األحوال جميعها ال يتم تنفيذ األشغال إال بقرار من رئيس الجامعة، بالتنسيب من مدير   .ب 
دائرة الخدمات العامة والصيانة. 

على دائرة الخدمات العامة والصيانة إصدار أمر المباشرة للمتعهد بتنفيذ األشغال المحالة عليه، بعد  ):12المادة (
تاريخ صدور الموافقة النهائية. 

المــــواد المكتبيــــــة 
تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية: ): 13المادة (
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توفير المواد المكتبية الالزمة للجامعة، وفحصها، وتسلمها، وتسجيلها، وتخزينها، وحفظها،   .أ
والمحافظة عليها، وتجليدها، وصيانتها، وجردها، وٕاعارتها، واالشراف عليها، ومراقبة 

 استعمالها، وٕاهداؤها، وتبادلها، وفقًا ألحكام هذا النظام
االتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين، وموزعين، ومكتبات تجارية داخل المملكة   .ب

وخارجها، وتزويد اللجنة والجهات األخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتوافر 
لديها عن تلك المصادر. 

تقدم طلبات شراء المواد المكتبية إلى مكتبة الجامعة، على أن يتضمن طلب شرائها وصفًا وافيًا لها.  ):14المادة (
يتم شراء المواد المكتبية وفقًا للصالحيات التالية، على أن يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل  ):15المادة (

 الشروط واألسعار وبدالت االشتراك:
لمدير المكتبة:     .أ

) خمسمئة دينار في المرة الواحدة، وله 500شراء مواد مكتبية ال تزيد قيمتها على (  .١ 
 5000) خمسمئة دينار، وال تتجاوز قيمتها 500شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها على (

دينار، بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثالثة من العاملين في 
الجامعة مدة سنة واحدة قابلة للتجديد.   

االشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد االشتراك فيها بأفضل الشروط واألسعار   .٢ 
 وبدالت االشتراك.

     ) ثالثة آالف دينار، 3000إذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على (  .ب 
 فيتم شراؤها عن طريق اللجنة، وفقًا ألحكام هذا النظام.

تتولى لجنة، يؤلفها مدير المكتبة من ثالثة من موظفيها مسؤولية، تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة،  ):16المادة (
) ألف دينار يتم التسلم 1000 ألف دينار، وٕاذا زادت القيمة على (1000إذا كانت قيمتها ال تزيد على 

من لجنة يؤلفها الرئيس، بناء على تنسيب من مدير المكتبة، وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد 
وفقًا للشروط، والمواصفات، وسائر األمور الواردة في قرار إحالة عطاء توريدها، والعقود واالتفاقيات التي 

 أبرمت بشأنها، والقرارات المتعلقة بها.
يجوز إهداء الكتب من المكتبة في الجامعة، وفقًا للصالحيات التالية:   .أ ):17المادة (

) خمسة وعشرين كتابًا من عناوين مختلفة 25لمدير المكتبة إهداء ما ال يزيد على (  .١ 
للجهة الواحدة، وبنسخة واحدة من كل عنوان، على أّال تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في 

) مئة دينار، وأّال تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه 100المرة الواحدة في هذه الحالة على (
 ) ألف دينار.1000في السنة على (

) مئتين وخمسين 250للرئيس، بناء على تنسيب مدير المكتبة إهداء ما ال يزيد على (  .٢ 
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كتابًا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة بواقع نسخة واحدة من كل عنوان، على أّال 
) ألف دينار، 1000تزيد قيمة ما يتم إهداؤه  في المرة الواحدة في هذه الحالة على (

 ) خمسة آالف دينار.5000وأّال تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة على (
) مئتين وخمسين كتابًا من عناوين 250إذا زاد عدد الكتب المراد إهداؤها على (  .٣  

مختلفة للجهة الواحدة، فيتم اإلهداء بقرار من مجلس الجامعة. 
يكون إهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام.   .ب 

يتم إتالف المواد المكتبية غير القابلة للترميم، وتشطب قيودها وقيود المواد المفقودة من   .أ ):18المادة (
 المكتبة، وفقًا لألحكام والصالحيات التالية:

بقرار من مدير المكتبة، بناء على توصية خطية منسبة من لجنة يؤلفها من ثالثة من   .١  
موظفي المكتبة، إذا كانت القيمة األصلية للمواد المكتبية المراد إتالفها أو المفقودة ال 

) مئتين وخمسين ديناراً . 250تزيد على (
بقرار من الرئيس، بناء على توصية خطية منسبة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير   .٢

المكتبة، وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة، إذا كانت القيمة األصلية للمواد 
 ) خمسة آالف دينار.5000المكتبية المراد إتالفها أو المفقودة ال تزيد على (

بقرار من مجلس الجامعة، بناء على توصية خطية منسبة من لجنة يؤلفها مجلس   .٣
الجامعة، إذا زادت القيمة األصلية للمواد المكتبية المراد إتالفها أو المفقودة على 

) خمسة آالف دينار. 5000(
تتم عملية اإلتالف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثالثة من العاملين في الجامعة، ممن لم   .ب 

 يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
 العطاءات المركزية

ي: تيتم تشكيلها على الوجه اآلو ،تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية)  .أ ):19المادة (
 نائبهأو رئيس الجامعة 

  مدير دائرة الشؤون المالية
م والمشتريات والعطاءات وازاللرة ئمدير دا

 المعنيةاإلدارية  أو الوحدةممثل عن الكلية 
 بالعطاء 

 شركــة الزرقاء إدارةمجلس عن  ثالثة ممثلين
 للتعليم واالستثمار

 
  م
  

مم م 

 
 

 رئيساً 
 عضواً 
 عضواً 

 
 عضوًا 

   أعضاء 

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون أي اجتماع تعقده   .أ 
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 على أن ، وأربعة من أعضائها على األقل،نائبه في حالة غيابهأو قانونيًا إذا حضره رئيسها 
بأغلبية أو  باإلجماع،قراراتها اللجنة  وتتخذ ،الوحدة المعنية بالعطاءأو  ممثل الكلية هميكون أحد

  أصوات أعضائها الحاضرين، وٕاذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس.
 ، يتولى حفظ القيود، للجنة المركزيةاً أمين سر متفرغأحد موظفي الجامعة يعين الرئيس   .ب 

 والمعامالت المتعلقة بها، ، وبالعطاءات، والملفات الخاصة بأعمال اللجنة المركزية،والسجالت
 وتدقيق ، والتأكد من مددها، العائدة لهاواإلعالناتويكون مسؤوًال عن تدقيق نماذج العطاءات 

العطاءات، ويعين  فتح   والتحقق من نشرها قبل، ومتابعتهااإلعالنات، ونشر تلك ،مرفقاتها
 إذا اقتضت الحاجة ذلك. ،الرئيس العدد الالزم من الموظفين لمساعدة أمين سر اللجنة المركزية

كلفتها أو   إذا كانت قيمتها، وتنفيذ األشغال،تتولى اللجنة المركزية مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية ):20المادة (
 وفقًا لألحكام ،آالف دينار، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحهاثالثة ) 3000المقدرة تزيد على (

 ي:أت وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما ي، المنصوص عليها في هذا النظامواإلجراءات
األشغال كافة في قرار أو  ،المواد المكتبيةأو إذا كانت قيمة اللوازم من رئيس الجامعة،   .أ

) خمسين ألف دينار. 50000 ال تزيد على (اإلحالة
كلفة األشغال في قرار أو  ،المواد المكتبيةأو  ،إذا كانت قيمة اللوازممن مجلس الجامعة،   .ب

 . دينارألف) مئة 100000 ال تزيد على (اإلحالة،
كلفة األشغال في قرار أو المواد المكتبية أو إذا تجاوزت قيمة اللوازم من مجلس األمناء،   .ج

 .) مئة ألف دينار100000 مبلغ (اإلحالة
تنفيذ أو  ،مواد مكتبيةأو ) من هذا النظام، للجنة المركزية شراء لوازم 20الرغم مما ورد في المادة (على  ): 21المادة (

تنفيذ األشغال أو  ،المواد المكتبيةأو  وتلزيمهم توريد تلك اللوازم ، بالتفاوض مع المتعهدين،أشغال للجامعة
بعد استدراج عدد مناسب من العروض و ،يةت وذلك في أي من الحاالت اآل،المطلوبة دون طرح عطاءات

على أن يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالتصديق على 
 : وفقًا ألحكام هذا النظام،كلفتهاأو  حسب قيمتها ،تلك القرارات

 عاجلة ال إجراءات حالة استثنائية عامة وطارئة يقدرها الرئيس، وتتطلب مواجهتها ةفي أي  .أ 
تحتمل التأجيل. 

خبرات أو استخدام خدمات مهنية أو  ،هندسية متخصصةأو للحصول على خدمات فنية   .ب 
المستوى المقرر. أو  لدى جهة واحدة بالكفاءة المطلوبة إال ال تتوافر ،علمية

 والمكتبات التجارية ، والموزعين،لتزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين  .ج 
في داخل المملكة وخارجها. 

تنفيذ األشغال يجب أو  ،الحصول على الخدماتأو  ،المواد المكتبيةأو إذا كان شراء اللوازم   .د 
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تمويل. أو بموجب عقد قرض أو  ، استنادا إلى نص قانوني ملزم،أن يتم من مصدر معين
يجوز تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام إلى عدة صفقات خالل السنة  ): 22المادة (

المالية، على أن تحدد حاجتها من تلك اللوازم في مطلع كل فصل دراسي وذلك لتمكين دائرة اللوازم من 
توفيرها في الوقت المالئم. 

 بموجب شروط عامة تقررها اللجنة المركزية لهذه ، األشغالذوتنفييجري توريد اللوازم المكتبية   .أ ): 23المادة (
 تسلمها وٕاجراءات ، وكلفة األشغال،الموادأو  ماللواز تتضمن كيفية تسديد أثمان تلك ،الغاية

 ،التنفيذأو  وتحديد التعويضات عن التأخير في التوريد ،مدة التسلموتحديد من المتعهدين، 
 وسائر ، منهاواإلعفاء، وأثمان نسخ العطاءات  وشروطهاجزئياً أو  منها كليًا اإلعفاءوحاالت 

اللجان األخرى أو  التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة المركزية باإلجراءاتاألمور المتعلقة 
. إحالتها

 وتعد تلك الشروط جزءًا من العقد ،تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء  .ب 
الذي يبرم مع المتعهد. 

 وٕاحالتهاطرح العطاءات 
قبل بعد استيفاء دراسته من لجنة العطاءات المركزية،  ،يعلن رئيس اللجنة المركزية عن طرح العطاء ):24المادة (

 في مرة واحدة فقط اإلعالنمدة ال تقل عن خمسة عشر يومًا من الموعد المحدد لفتحه، على أن ينشر 
 المتعلقة بالعطاء، بما في ذلك أنواع واإلجراءات على األقل، متضمنًا الشروط ةمحليية  يومةصحيف

 ومقدار ،األشغال المطلوبة، والمدة التي يجب تقديم العروض خاللهاأو  ،المواد المكتبيةأو  ،اللوازم
 التأمينات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها وثمن نسخة العطاء.

ين الجهات ة بسف مبدأ المناوٕاجراءاته، ، ومواصفاته،يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ):25المادة (
 مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وٕاعطاءالمؤهلة القادرة على القيام بااللتزامات المطلوبة في العطاء، 

  وتقديم العروض له.،وثائق العطاء

 وسائر ، واالتفاقيات التي تبرم بشأنها، والعقود، المتعلقة بالعطاءاتهايجب أن تكون الوثائق جميع ):26المادة (
ربية، على أنه يجوز للجنة المركزية أن توافق ع والمراسالت المتعلقة بها باللغة ال، والمعامالت،الوثائق

 .اإلنجليزية والتقارير الفنية المتعلقة بالعطاء باللغة ، والمواصفات،على المخططات
مدير دائرة  يحفظ لدى ، اللجنة المركزيةه وفقًا للنموذج الذي تقرر،يخصص صندوق ُمحَكم  .أ ):27المادة (

 يحتفظ كل من ، بمفاتيح مختلفةأقفال عروض العطاءات فيه، ويكون له ثالثة إليداع اللوازم،
 ومدير الشؤون المالية بواحد منها، وال يفتح الصندوق ، ومدير اللوازم،رئيس اللجنة المركزية

 في الموعد المحدد لفتح العطاءات. ، بحضور اللجنة المركزية بنصابها القانونيإال
 في ظروف ،يودع المشتركون في أي عطاء ثالث نسخ من عروضهم في صندوق العطاءات  .ب 
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 ، واسم صاحب العرض، مبينًا على ظاهر كل منها رقم الدعوة للعطاء،مستقلة ومختومة
 لغايات التبليغ ويجوز ألي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه يودعها في ،وعنوانه

 قبل الموعد المحدد لفتح العطاء. ،صندوق العطاءات
 يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم ،مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة  .أ ):28المادة (

%) خمسة بالمئة من قيمة العرض الذي تقدم 5للجنة المركزية كفالة بنكية بمبلغ ال يقل عن (
أو أن يقدم تأمينًا نقديًا يعادل تلك النسبة، وال ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة أو به، 

التأمين. 
التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه أو للجنة المركزية تخفيض نسبة الكفالة   .ب 

تقديم مبلغ مقطوع أو  ،التأمين في أي عطاءأو  ولها كذلك عدم اشتراط تقديم الكفالة ،المادة
 المشتركين من خارج المملكة في أي عطاء من تقديم كفالة. إعفاءفيه، ولها 

 وتفتح ، بحضور النصاب القانوني للجنة المركزية،يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد  .أ ):29المادة (
مع مراعاة الفقرة (ب)  ،ظروف العطاء، وتقرأ األسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة المركزية

 ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة ،ن يكلفه من أعضائهامّ أو مِ من هذه المادة 
ومقدار قيمة الكلفة  المركزية، وتنظم خالصة للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء،

 معلومات أخرى تراها اللجنة المركزية ةالتأمين المرفق به، وأيأو  والكفالة ،المقدمة بكل عرض
 .الجنةتلك الخالصة من  ضرورية وتوقع

 دون أن ،العطاءذلك ي عطاء إلى جلسة فتح مغلفات أل المتقدمينتدعو اللجنة المركزية   .ب
التدخل فيها بأي صورة من أو  ،يكون ألي منهم حق االشتراك في أعمال اللجنة المركزية

تقديم المالحظات بشأنه. أو  ، تتخذهإجراءالصور، بما في ذلك االعتراض على أي 
للجنة المركزية تأجيل فتح صندوق العطاءات مدة ال تتجاوز سبعة أيام بعد الموعد المحدد   .ج

 على أن تبين أسباب التأجيل في قرارها. ،لفتحه
 فيترتب على اللجنة المركزية في هذه ، وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثالثة،إذا طرح عطاء ):30المادة (

 وٕاذا كان عدد ، مرة أخرى عن العطاءواإلعالن ، العروض إلى أصحابها دون فتحهاإعادةالحالة 
كانت تلك العروض غير مناسبة ألي سبب من أو  الثاني يقل عن ثالثة، اإلعالنالعروض الواردة بعد 

أو مقبولة، أو الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة أو كانت األسعار أو األسباب، 
 ، حالة من هذه الحاالتة في أي،، فيترتب على اللجنة المركزيةإكمالهاكانت العروض ناقصة وتعذر 

 بناء على تنسيب من اللجنة ،رفع األمر إلى الجهة المخولة بالتصديق على القرار، ويجوز لتلك الجهة
تنفيذ األشغال المقررة أو  ،المواد المكتبيةأو  وتكليفها بشراء اللوازم ، العطاءإلغاء الموافقة على ،المركزية

 األسعار والشروط. أفضل التفاوض مع المتعهدين على ر عب،عن طريق التلزيم المباشر
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 بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة اإلحالة، عند ،يترتب على اللجنة المركزية التقيد  .أ ):31المادة (
 التنفيذ ضمن المدة وٕامكانية ، مع مراعاة درجة الجودة المطلوبةاألسعار،نسب أ و،العطاء
 حسب ، بالعمل المطلوبعلى القيامالمستشار أو  ،المقاولأو  ، ومدى قدرة المتعهد،المحددة

الشروط والمواصفات. 
ال تتناسب مع أو  ، األسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعةأنإذا وجدت اللجنة المركزية   .ب 

األشغال المطلوبة، فيترتب عليها اتخاذ أو  ،المواد المكتبيةأو  ،التقديرات الموضوعة للوازم
ية: ت اآلاإلجراءاتأحد 

 لتخفيض ،رة مع صاحب العرض األقرب إلى التقديرات الموضوعةش التفاوض مبا  .١  
 إلى المقدار الذي تراه مناسباً . أسعاره

 للحصول ،مع غيرهمأو  ، والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه، العطاءإلغاء  .٢  
األشغال أو  ،المواد المكتبيةأو  ،على األسعار والشروط المناسبة، وتلزيم اللوازم

المطلوبة بموجب تلك األسعار والشروط. 
 طرح العطاء. إعادة  .٣  

 ،غيرهمأو  ،ذي اختصاص من العاملين في الجامعةأو  ،فنيأو  ،للجنة المركزية االستعانة بأي خبير ):32المادة (
 ،أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصهمأو  ،العروض المقدمة فيهأو  ،في دراسة أي عطاء

 المكافأة التي صصاحب االختصاأو  ، الفني، أو الخبيركبمقتضى أحكام هذا النظام، وتصرف لذل
أو  ، بناء على تنسيب اللجنة المركزية، على أنه ال يجوز االتصال بأي من ذوي العالقة،يحددها الرئيس

أو  ، اللجنة المركزيةربحضو إال ،مناقشته فيهأو الموضوع الذي كلف بدراسته أو  ،المصلحة في العطاء
  ذلك من أعضائها.إليهمن يفوض 

ال يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض، ويشترط في أي عرض أن يكون موقعًا  ):33المادة (
  بموجب وكالة ترفق بالعطاء.،وكيله القانونيأو من مقدمه 

تلزيمه توريد أو ال يجوز ألي من العاملين في الجامعة االشتراك في أي عطاء خاص بها،   .أ ):34المادة (
تنفيذ أشغال للجامعة. أو  ،مواد مكتبيةأو لوازم 

أي عطاء بدراسة  ، اللجنة المركزيةأعضاء بما في ذلك ،ال يجوز أن يشترك أي شخص  .ب
 إذا كان بينه وبين ،تنفيذ أشغال لهاأو  ،مواد مكتبيةأو شراء لوازم وٕاحالته، أو للجامعة 

قرابة. أو صاهرة م المتقدمين للعطاء 
المكتبات الخاصة من العاملين أو  ،الكتبأو  ،الفنيةأو يجوز للجامعة شراء الملكية األدبية   .ج

 وفقًا ألحكام هذا النظام. ،فيها
 يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار ، من الجهة المخولة بذلكاإلحالةبعد تصديق قرار   .أ ):35المادة (

توقيع وكيله أو ) يومًا من تاريخ التصديق، ويؤخذ توقيعه 21 خالل مدة أقصاها (اإلحالة
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 التبليغ جراءإ التبليغ، وٕاذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة فللجنة المركزية إليهالقانوني المفوض 
 أو بواسطة التلكس أو الفاكس. ،بواسطة النشر في صحيفة يومية محلية واحدة على األقل

 ،%) من قيمته أو كلفته10يقدم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (  .ب
لمدة المقررة ا تكون الكفالة سارية المفعول أنوذلك خالل المدة المحددة في هذا النظام، على 

 ، مع دفع رسوم الطوابع.اإلحالةفي قرار 
 بالكفاالت والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي دائرة اللوازم والمشتريات والعطاءاتيحتفظ مدير   .ج

 وكفالة الصيانة، وتعاد الكفاالت والتأمينات ، بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ،أحيل عليه العطاء
 بالبريد المسجل على عناوينهم إّمااألخرى التي قدمها األشخاص الذين لم تقبل عروضهم 

 مقابل تواقيعهم على ،إلى وكالئهم القانونيينأو  ، بالذاتإليهمتسلم أو  ، عروضهمفيالمبينة 
تسلمها. 

 ،شخص الذي أحيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة المركزيةلتحفظ العينات التي قدمت من ا  .د
 إذا لم يطلبوا استردادها خالل ،، وتصبح ملكًا للجامعةأصحابهاوتعاد العينات األخرى إلى 

 وفقًا ، في قيود الجامعة وسجالتهاإدخالها، ويتم اإلحالة عن قرار اإلعالنثالثة أشهر من تاريخ 
لألصول الرسمية المعمول بها. 

يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقدًا لتنفيذه وفقًا للشروط والمواصفات المقررة للوازم   .أ ):36المادة (
 ،والمواد المكتبية واألشغال المطلوبة في العطاء، على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط

أو  واألمور األخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة ،والمواصفات
 تعد جزءًا من ذلك العقد. ، المنصوص عليها في هذا النظامواإلجراءاتام كالملحقة به، واألح

 إلى ،عن أي جزء منهأو  ، يتنازل عنهأنال يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة   .ب 
 ووفقًا للشروط ، دون موافقة خطية من اللجنة المركزية، صورة من الصورة بأي،أي شخص آخر

 أنوالضمانات التي تقررها، على أن تصدق موافقة اللجنة المركزية من الجهة التي سبق لها 
.  اإلحالةصدقت على قرار 

 ، بتوقيع عقد تنفيذ العطاء، عليهإحالته بعد تبليغه قرار ،إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء): 37المادة (
وتقديم الكفاالت والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 

التأمين الذي قدمه عند أو  مستنكفًا عن تنفيذ القرار ويصادر مبلغ الكفالة د فيعُ اإلحالة،تبليغه قرار 
 إحالة العطاء على مقدم العرض األفضل بعد إمااشتراكه في العطاء، وللجنة المركزية في هذه الحالة 

أو /أ) من هذا النظام، 30صوص عليها في المادة (ن وفقًا لالعتبارات الم،العرض الذي قدمه المستنكف
أو  وأية مبالغ ، طرحه، وتضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعروٕاعادة ، العطاءإلغاء

المتخلف عن االشتراك في أو  ، تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه، ويغرم المتعهد المستنكفأخرى أضرار
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 لمدة التي تقررها اللجنة المركزية على أّال تقل عن ستة أشهر.ا للجامعة أو أعمالأي عطاء 
 خالف أي شرط منأو  ،جزئياً أو إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كليًا   .أ): 38المادة (

أيا منها: أو  ،يةت اآلاإلجراءات فيحق للجنة المركزية أن تتخذ بحقه ،العقدشروط 
 ،تأمين حسن التنفيذأو  كفالّة ،بعضهأو  ،مصادرة المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد  .١  

 للجامعة. إيراداً وقيده 
 وتضمين ،تنفيذ العطاء مباشرة من الجامعة باألسعار والشروط والطريقة المناسبة  .٢

. إدارية%) من ذلك الفرق نفقات 15 (إليها مضافًا ،المتعهد أي فرق في األسعار
) 36 المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (اإلجراءات من إجراءتقوم اللجنة المركزية بأي   .ب 

أو  إلى المتعهد المستنكف أو إنذارخطار إ دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي ،من هذا النظام
. اإلجراءاتالمتخلف قبل تنفيذ تلك 

 ):39المادة (
 

 سواء من حيث ، لعدم توافرها فيها،إذا تعذر شراء اللوازم أو المواد المكتبية من األسواق المحلية  .أ
 وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم أو ، أو تعذر استيرادها،الكمية أو النوع أو الجودة

 فيجوز شراؤها من األسواق الخارجية ،المواد المكتبية مما يجب توفيره للجامعة خالل مدة محددة
ية: ت والصالحيات اآللإلجراءات وذلك وفقًا ، اللجنة المركزيةبقرار من ،مباشرة
المواد المكتبية المراد شراؤها ال تزيد على أو وازم ل إذا كانت قيمة ال،بموافقة الرئيس  .١

 دينار. ألف) خمسين 50000(
 إذا كانت قيمة اللوازم أو المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد ،بموافقة مجلس الجامعة  .٢

 دينار. ألف ولكنها ال تتجاوز مئة ،) خمسين ألف دينار50000على (
المواد المكتبية المراد شراؤها أو  إذا كانت قيمة اللوازم ،بموافقة من مجلس األمناء  .٣

) مئة ألف دينار. 100000تزيد على (
يجوز للجنة العطاءات المركزية االستعانة بأشخاص خبراء، أو اختصاصيين من العاملين، أو   .ب 

غير العاملين في الجامعة، لمساعدتها في اتخاذ القرار المناسب.     
 على ،ت اللجان المنصوص عليها في هذه المادة في حدود الصالحيات المخولة لهااتكون قرار  .ج 

 تراعى أحكام هذا النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة واستدراج العروض.  أن
 ):40المادة (

 
 الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد ، بناء على تنسيب اللجنة المركزية،للرئيس  .أ

ي: أتتنفيذه ما ي
 تقرر توريدها أو تنفيذها أشغال أو ، أو مواد مكتبية، لوازمةزيادة أو تخفيض كمية أي  .١

شريطة أو تخفيض الكمية،  ،للجامعة بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام
 أو ، أو المواد المكتبية،أن تحسب أسعار الكمية الزائدة أو المخفضة لتلك اللوازم
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ّال يتجاوز مجموع قيمة الكمية الزائدة أ و، باألسعار المحددة لها في العطاء،األشغال
 في العطاء أصالً . ة%) من قيمة الكمية المطلوبة كامل25أو المخفضة (

 إضافية للجامعة على القيام بأشغال أشغالفيذ ناالتفاق مع المتعهد الذي أحيل عليه ت  .٢
لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء، ولكنها ذات عالقة مباشرة باألشغال 

%) من مجموع قيمة العطاء 25 تنفيذها بموجبه، على أّال تتجاوز كلفتها (بالمطلو
األصلي. 

) أ) من الفقرة (2 ( و)1إذا تجاوز مجموع قيمة الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (  .ب 
إقرار ذلك من فيشترط أو كلفته، %) من مجموع قيمة العطاء األصلي 25من هذه المادة (

ن تكون المخصصات المالية متوافرة أ العطاء، وإحالةالجهة التي كانت قد صدقت على قرار 
لتغطية تلك الزيادة. 

 تســلم اللـــــوازم واألشغـــــال
): 41المادة (

 
 لتسلم اللوازم واألشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها أو ، أو أكثر،يشكل الرئيس لجنة  .أ

  وكذلك تسلم المساعدات أو الهبات.،تنفيذها بعطاء
 من ، وكذلك األشغال التي تنفذ بتلك الصورة،يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة  .ب 

.  حسب مقتضى الحال،لجنة أو أكثر يشكلها العميد أو مدير الوحدة المختص
): 42المادة (

 
 بمقتضى ، تتعلق بالجامعةأشغال أو ، أو مواد مكتبية، لوازمةعلى اللجنة المشكلة لتسلم أي  .أ

تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك   تنظم محضرًا بذلك خالل مدة الأن ، هذا النظامأحكام
 إذا كانت مخالفة كليًا أو جزئيًا للمواصفات والشروط ،اللوازم أو المواد المكتبية أو األشغال

 ة وتضمينهم التعويض عن أي، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية ألعضاء اللجنة،المقررة
  أو ضرر تتحمله الجامعة جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.،خسارة

 ، لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررةأشغال، أو ، أو مواد مكتبية، لوازمةإذا تم رفض تسلم أي  .ب 
 خالل ، وله حق االعتراض على القرار،فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها بذلك للمتعهد

شراء أو تنفيذ التوريد أو اللدى الجهة التي كانت قد أصدرت قرار ، سبعة أيام من تبليغه
 ، ويكون قرار تلك الجهة في االعتراض نهائياً . أو تنفيذه أو تلزيم توريد أي منها،األشغال

 بحكم األمانة، ، اللوازم أو المواد المكتبية الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصةدُتع  .ج 
 إذا وجدت ، لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة، اللوازم والمواد المكتبية المرفوضةعدكما تُ 

 وال يجوز ألي من العاملين في ، أو لديها بحكم األمانة أيضاً ،في مستودع تابع للجامعة
 وذلك تحت طائلة المسؤولية ، بأي صورة من الصور، أو استعمال جزء منها،الجامعة استعمالها

 خسارة أو ضرر يلحق بالجامعة جراء مخالفة ة التعويض عن أي المخالف وتضمين،التأديبية
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 أحكام هذه الفقرة.
%) من القيمة 5 كفالة صيانة تعادل (، بموجب أي عطاء،يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال :)43المادة (

لمدة المقررة في اإذا كانت تلك اللوازم أو األشغال تتطلب ذلك، على أن تكون الكفالة سارية المفعول 
  العطاء.إحالةقرار 

): 44المادة (
 

 على أن تكون معززة بمحضر التسلم أو ، اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرةإدخاليجري 
 ، النموذج المقررحسب إدخال ومستند ، أو بوليصة الشحن الخاصة بها، والفاتورة،بأمر شراء اللوازم

 موقعًا من المسؤول أو المسؤولين من موظفي المستودع.
 اللوازم الفائضة أو غير الصالحة وٕاعادة ، من المستودعاتوٕاخراجها ،يتم صرف اللوازم ):44المادة (

  وفقًا للتعليمات التي يصدرها الرئيس.،النماذج المقررة، حسب للمستودعات
يتم صرف اللوازم وٕاخراجها من المستودعات وٕاعادة اللوازم الفائضة وغير الصالحة للمستودعات  ):45المادة (

بموجب كتب رسمية. 
 وبواسطة لجنة يؤلفها لهذا ،بموافقة الرئيس، تباع اللوازم التي ال تحتاج اليها الجامعة أو غير الصالحة ):46المادة (

 وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة ،الغرض من ثالثة من العاملين في الجامعة
الجامعة. 

 وفقًا للصالحيات ، اللوازم من الجامعةإهداء يتم ،مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة  .أ ):47المادة (
 التالية: 

) خمسمئة 500ها ال تزيد على (ؤهداإ إذا كانت قيمة اللوازم المراد ،بقرار من الرئيس  .١
يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خالل أّال دينار في المرة الواحدة، على 

) ألفي دينار. 2000السنة الواحدة على (
) خمسمئة دينار ولم 500بقرار من مجلس الجامعة إذا زادت قيمة اللوازم على (  .٢

لفي دينار في المرة الواحدة، على أّال يزيد مجموع قيمة اللوازم أ) 2000تتجاوز (
 الف دينار.آ) خمسة 5000المهداة بهذه الطريقة خالل السنة الواحدة على (

 ، وفقًا ألحكام هذا النظام،يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها  .ب 
ليها، كما تستثنى من تلك األحكام اللوازم التي يتم إإلهدائها لزوار الجامعة والوفود القادمة 

 ، ليحملها المسؤولون في الجامعة عند سفرهم إلى الخارج، وفقًا ألحكام هذا النظام،شراؤها
لتقديمها هدايا باسم الجامعة للجهات التي يزورونها. 

): 48المادة (
 

 ، وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة، اللوازم غير الصالحة أو بيعهاإتالفيتم   .أ
 لألحكام والصالحيات التالية: وفقاً 

 من لجنة منسبةعلى أن يصدر القرار بناء على توصية ، بقرار من رئيس الجامعة  .١
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 وعضوية اثنين من ، المعنية باللوازماإلدارية أو مدير الوحدة ،مؤلفة برئاسة عميد الكلية
 وذلك إذا  ،حدهما من دائرة اللوازمأ على أن يكون ،العاملين يعينهما الرئيس في الجامعة
) 2000 ال تزيد على (، أو اللوازم المفقودةإتالفها،كانت القيمة األصلية للوازم المراد 

دينار. ألفي 
 من اللجنة المنصوص عليها في منسبةبقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية   .٢

 أو اللوازم إتالفها، للوازم المراد األصلية) من هذه الفقرة وذلك إذا زادت القيمة 2البند (
 ) خمسة آالف دينار.5000المفقودة على (

على أن تشكل هذه الرئيس،  من لجنة يؤلفها ، أو بيعها، اللوازم غير الصالحةإتالفتتم عملية   .ب 
 والجهة التي ، وعضوية ممثل عن كل من الشؤون المالية،اللجنة برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم

 .إتالفهاتعود لها اللوازم المراد 
حكام هذا أ بمقتضى اإلتالف، أو اإلهداء، أو ، باللوازم التي تم التصرف بها بالبيعإخراجتنظم مستندات  :)49المادة (

النظام، ويشار فيها إلى الطريقة التي تم فيها التصرف باللوازم، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب 
  المعمول بها.واألصول اإلجراءات

  على اللوازم ومراقبتهااإلشراف
 تصنيف لوازمها والمستودعات ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات األخرى في الجامعة،تتولى دائرة اللوازم): 50المادة (

  اللوازم وتنظيم المستودعات.إدارة وفق األساليب الصحيحة في ،الخاصة بها
 

 بعميد إدارياً  على مستودعات مختبرات الكليات العلمية أمين مستودع يكون مرتبطًا اإلشرافيتولى ): 51المادة (
 الكلية المختص، وفنيًا بمدير اللوازم.

 بموجب قوائم جرد ،إذا نقل أي أمين مستودع فيتم تسليم اللوازم فيه إلى أمين المستودع الجديد  .أ): 52المادة (
 ويصادق ، يتم توقيعها من الطرفين معاً ، أو للقيود الرسمية لتلك اللوازم،مطابقة لقيود المستودع

 الرئيس المباشر على توقيعهما.
 فيتم جرد ، التسليم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادةبإجراءاتإذا تعذر القيام   .ب 

 ويسلم المستودع من اللجنة إلى ،محتويات المستودع من لجنة يعينها الرئيس لهذه الغاية
  وفقًا للقوائم التي نظمتها هذه اللجنة.،المسؤول الجديد

 في أي من عمليات التسليم أو الجرد المنصوص عليها في هذه ،إذا ظهر أي زيادة أو نقص  .ج 
 وتوقع من األشخاص الذين اشتركوا في ، تنظم قوائم مستقلة لكل من الزيادة أو النقص،المادة

 . جميعهمتلك العملية
 ، ومراقبتهااإلدارية، مسؤوًال عن اللوازم المصروفة لكليته أو وحدته اإلداريةيكون العميد أو مدير الوحدة ): 53المادة (
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  وحسن االستفادة منها في األغراض المقررة لها.،ومتابعة كيفية استعمالها
  إليهم أو تعهد، أعمال أمناء المستودعاتم الذين تناط بههمعلى أمناء المستودعات والموظفين جميع): 54المادة (

 على أن تتحمل ،ن يقدموا كفاالت مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيسأ ،لوازم
 المترتبة على تلك الكفاالت.كلها الجامعة الرسوم 

 وفقًا ، على العقود واالتفاقيات التي تنظم، نيابة عن الجامعة،يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع): 55المادة (
 للقرارات الصادرة عن اللجنة المركزية، واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.

 أو كانت ، إذا كانت فائضة عن حاجتها،يتم تأجير أموال منقولة أو غير منقولة تعود ملكيتها للجامعة): 56المادة (
معدة للتأجير أو االستثمار، كما يتم استئجار مثل تلك األموال لتغطية حاجات الجامعة ووفقًا للشروط 

 والتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.
 التعليمات التنفيذية الالزمة لتطبيق هذا النظام. إصدارلرئيس الجامعة ): 57المادة (
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نظام الموظفين في جامعة الزرقاء 
 2018لسنة 

 2018) لسنة 18) من قانون الجامعات األردنية رقم (34صادر بموجب احكام المادة (
 

.  ويعمل به من تاريخ إقراره،"2018لسنة نظام موظفي جامعة الزرقاء " يسمى هذا النظام، ): 1المادة (
 ما لم تدل ، المعاني المخصصة لها أدناه،يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام): 2المادة (

القرينة على غير ذلك. 
الجامعة: 
المجلس: 
الرئيس: 
العميد: 

مدير الوحدة: 
مدير الدائرة: 

الكلية: 
الوحدة: 
اللجنة: 
السنة: 

 

جامعة الزرقاء.  
. العمداءمجلس 

رئيس الجامعة أو من ينيبه خطياً . 
عميد الكلية المختص. 

ة أو الفنية أو الخدمات. يمدير الوحدة اإلدار
مدير الدائرة اإلدارية ضمن الوحدة. 

أي كلية من كليات الجامعة. 
أي وحدة من وحدات الجامعة اإلدارية أو الفنية أو الخدمات. 

لجنة تعيين الموظفين. 
اثنا عشر شهرًا على أساس التقويم الشمسي. 

  
 باستثناء أعضاء هيئة التدريس ،تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة): 3المادة (

  تسري عليهم أحكام نظام الهيئة التدريسية.نالذي
يحدد التسلسل الوظيفي للوحدات والدوائر األكاديمية واإلدارية واألقسام في الجامعة بموجب   .أ): 4المادة (

 بناًء على تنسيب من الرئيس. ،مخطط تنظيمي عام يصدر بقرار من مجلس العمداء
 ومؤهالت شاغليها ، وشروطها، ودرجاتها، ورواتبها، وتسلسلها،تحدد أسماء الوظائف  .ب 

 بجدول تصنيف للوظائف يصدر عن مجلس العمداء.
يكون تسلسل الدرجات حسب الوارد في (نظام الرواتب والعالوات) المعمول به في   .ج 

الجامعة. 
 التعيين و الترفيع

 لجامعة أن يكون:ايشترط فيمن يعين في وظيفة في ): 5المادة (
 ويجوز تعيين غير األردنيين حسب الحاجة. ،أردنياً   .أ 
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أكمل الثامنة عشرة من عمره.   .ب 
حسن السيرة والسلوك.   .ج 
متمتعًا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) أو بجنحة   .د 

مخلة بالشرف كالسرقة واالحتيال واالختالس والتزوير والرشوة وسوء االئتمان وشهادة الزور 
أو بأية جريمة أخرى مخلة باآلداب العامة. 

سالمًا من األمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه أو تعوقه عن القيام بواجبات   .ه 
وظيفته وذلك بموجب تقرير صادر عن المرجع الطبي المعتمد. 

حائزًا على المؤهالت المطلوبة للوظيفة أو الخبرات المطلوب توافرها إلشغال الوظيفة.   .و 
تشكل لجنة لتعيين الموظفين، تتألف من الرئيس ومن نائبه للشؤون اإلدارية، ومدير شؤون   .أ): 6المادة (

العاملين والعميد أو المدير المختص. 
تبدي اللجنة رأيها في الطلب المقدم لها من الجهة المختصة خالل شهر من تسلمها له   .ب

مستكمًال جميع الوثائق الثبوتية المطلوبة. 
 بناًء على تنسيب من اللجنة، ،يعين الموظفون من الدرجة األولى بقرار من مجلس العمداء  .أ): 7المادة (

 فيتم تعيينهم بقرار من الرئيس بناًء على تنسيب ،أما الموظفون من الدرجات األخرى
اللجنة. 

 أو من يفوض إليه هذه ،يعين المستخدمون والعمال باألجرة اليومية بقرار من الرئيس  .ب 
الصالحية بتنسيب من الجهة المختصة. 

 ولها ،ال يجوز تعيين موظف إال في وظيفة شاغرة في جدول تصنيف الوظائف  .ج 
مخصصات في الموازنة السنوية. 

 وتنسيب من الرئيس. ،يعين مديرو الوحدات من موظفي الجامعة بقرار من مجلس العمداء  .أ): 8المادة (
 والشعبة ، ورئيس القسم، ومساعده، ومدير الدائرة،يجري تعيين مساعد مدير الوحدة اإلدارية  .ب 

 أو مدير الوحدة ، بناًء على تنسيب من العميد،من موظفي الجامعة بقرار من الرئيس
 وتوصية من اللجنة. ،المختص

 أو أية وثيقة معتمدة من ،يدرج سن الموظف في قرار تعيينه ألول مرة، وفقًا لشهادة ميالده  .أ): 9المادة (
الجهات الرسمية. 

 وحيثما ذكرت في هذا النظام على ، وسنوات خدمته،تحسب السنة في تحديد سن الموظف  .ب 
أساس التقويم الشمسي. 

 وللجامعة أن تنهي خدمته خالل ،يكون الموظف عند تعيينه ألول مرة تحت التجربة مدة ثالثة أشهر): 10المادة (
 وتعد مدة التجربة للموظف خدمة فعلية في ، بناًء على تنسيب من الجهة المختصة،مدة التجربة

 الجامعة.
 ما لم يكن قد صدر قرار بحجبها عنه وفقًا ،يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها): 11المادة (
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 ألحكام هذا النظام.
 وفق إجراءات التعيين ،ُيرفع الموظف من درجته إلى درجة أعلى منها بقرار من المرجع المختص): 12المادة (

 ية:تالمنصوص عليها في هذا النظام إذا توافرت فيه الشروط اآل
أن يكون قد أمضى سنة على األقل في نهاية الفئة أو الدرجة.   .أ 
أن يكون تقديره في التقرير السنوي خالل السنتين األخيرتين ال يقل عن (جيد).   .ب 

 ،يتم تقدير كفاءة الموظف لجميع األغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك الترفيع): 13المادة (
 النموذج الخاص به والبيانات التي مجلس الجامعةوتحديد المسؤوليات بموجب تقرير سنوي يقرر 

 تدرج فيه واألشخاص المفوضين بتنظيمه والتوقيع عليه.
عند تعيين الموظف تحتسب له سنوات الخبرة وفقًا لما هو منصوص عليه في (نظام الرواتب ): 14المادة (

والعالوات) المعمول به في الجامعة على أنه في الحاالت التي يقرر لها الرئيس الصفة االستثنائية 
يجوز االستغناء عن شرط مؤهل االختصاص واالستعاضة عنه بمؤهل فني أو بالخبرة والكفاءة في 

 مجال االختصاص.
 فيعدل وضعه على ، وفي مجال عمله،إذا حصل الموظف على مؤهل جديد أعلى تعترف به الجامعة): 15المادة (

  ووفق جدول تصنيف الوظائف في الجامعة.،ضوء المؤهل الجديد
 النقل والندب واإلعارة

 أو من كلية إلى أخرى، بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي ،ينقل الموظف من وحدة إلى أخرى  .أ): 16المادة (
الرئيسين المباشرين للجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها،  شريطة أال يؤدي النقل إلى 

. تنزيل في درجة الموظف وراتبه
و مدير أ ، ضمن الكلية أو الوحدة بقرار من العميد،يتم نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى  .ب 

يل في درجة زالوحدة بعد أخذ رأي الرئيسين المباشرين، شريطة أال يؤدي النقل إلى تن
الموظف وراتبه.  

 وتكون جزءًا من ،يجوز تكليف الموظف القيام بأعمال  وظيفة أخرى إضافة إلى عمله األصلي): 17المادة (
ي: أتواجباته وفقا لما ي

. يتم التكليف ضمن الكلية أو الوحدة بقرار من العميد أو مدير الوحدة المختص  .أ 
يتم تكليف الموظف من كلية أو وحدة إلى أخرى بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب   .ب 

مشترك بين العميد أو مدير الوحدة في وظيفته األصلية والعميد أو مدير الوحدة في وظيفته 
اإلضافية. 

للرئيس أن يوافق على صرف مكافأة مالية للموظف المكلف بعمل إضافي بناء على   .ج 
تنسيب الجهة المختصة، المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة. 
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يجوز إعارة أي موظف من موظفي الدرجتين األولى والثانية للعمل خارج الجامعة على أن   .أ): 18المادة (
يراعي في ذلك: 

أن يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية في الجامعة مدة ال تقل عن ثالث   .١
سنوات. 

أن ال تزيد مدة اإلعارة على سنتين، ويجوز إعارته مدة سنتين أخريين، شريطة أن   .٢
يكون قد مضى على انتهاء إعارته األولى خمس سنوات على األقل. 

تعد مدة اإلعارة خدمة فعلية للموظف في الجامعة ألغراض الترفيع والزيادة   .٣
السنوية. 

يعود الموظف بعد انتهاء مدة إعارته إلى وظيفته األصلية أو إلى وظيفة أخرى في   .٤
الجامعة ال تقل عن مستوى وظيفته األصلية. 

 خالل مدة إعارته. ،ال يتقاضى الموظف المعار أي جزء من راتبه أو عالواته من الجامعة  .ب 
) من هذا النظام على إجراءات إعارة الموظف. 7تطبق أحكام المادة (  .ج 

،  والدوائر،للجامعة إذا اقتضت الضرورة أن تستعير أي موظف للعمل فيها من الوزارات  .أ): 19المادة (
 أو من أية جهة أخرى. ،والمؤسسات الحكومية

) 7 على أن تطبق على الموظف المستعار أحكام المادة (،تتم االستعارة بطلب من الرئيس  .ب 
 .من هذا النظام لغاية تحديد درجته وراتبه

و وظيفة أخرى في أللرئيس إذا اقتضت الضرورة، أن ينتدب أي موظف للقيام بأعباء أية مهمة ): 20المادة (
 الجامعة مدة ال تزيد عن سنة.

 اإلجازات السنوية والعرضية
ي: أتيستحق الموظفون إجازاتهم السنوية كما ي  .أ): 21المادة (

 موظفو الدرجتين األولى والثانية
 

 يومًا 30

  والمستخدمونموظفو الدرجات األخرى
 

 يومًا 14

 على ،تحسب اإلجازات السنوية ابتداًء من أول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين  .ب 
 وتاريخ أن تحتسب للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل

 وفي جميع األحوال ال يجوز جمع اإلجازات ألكثر من سنتين متتاليتين. طلب اإلجازة،
إذا زاد عدد أيام اإلجازة المطلوبة عن عدد أيام اإلجازة التي يستحقها الموظف في ذلك   .ج 

 شريطة أن تتعدى اإلجازة ،أو من يفوضه الموافقة على منحه اإلجازة فللرئيس، التاريخ
السنوية التي يستحقها الموظف. 

يتقاضى الموظف المجاز راتبه كامًال مع العالوات خالل مدة اإلجازة.   .د 
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للرئيس إذا اقتضت مصلحة الجامعة تكليف الموظف بالعمل خالل إجازته السنوية مقابل مكافأة مالية ): 22المادة (
 مساوية لراتبه اإلجمالي عن تلك المدة.

 ولمرة واحدة طيلة مدة ،يمنح الموظف إجازة وبراتب كامل مع العالوات مدة أسبوع في حالة زواجه): 23المادة (
  وال تخصم من اإلجازات السنوية.،خدمته في الجامعة

  التي يستحقهااتيستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة الراتب مع العالوات عن مدة اإلجاز): 24المادة (
 ، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.حتى تاريخ انتهاء خدمته فقط

  .أ): 25المادة (
 

ي: تتمنح اإلجازات على الوجه اآل
لمديري الوحدات بقرار من الرئيس.   .١
بناًء على تنسيب من العميد ، لموظفي الدرجتين األولى والثانية بقرار من الرئيس  .٢

المختص حسب مقتضى الحال. أو الدائرة أو مدير الوحدة 
. ، أو مدير الدائرة، أو مدير المركز أو مدير الوحدة،لسائر الموظفين من العميد  .٣

،  والدوائر، ومديري الوحدات، تفويض صالحياته بموجب هذه المادة للعمداء،للرئيس  .ب 
. والمراكز

 حيث ال تزيد ، أن يمنح الموظف إجازة دون راتب مدة سنة قابلة للتجديد،لرئيس الجامعة  .أ): 26المادة (
 أو مدير الوحدة المختص ،المدة على ثالث سنوات، وذلك بناء على تنسيب من العميد

شريطة أن يكون لذلك الموظف خدمة فعلية متواصلة في الجامعة ال تقل عن ثالث 
سنوات، ويجوز منح هذه اإلجازة مرة ثانية على أن يكون الموظف قد أمضى في الخدمة 

الفعلية مدة ال تقل عن ثالث سنوات بعد آخر إجازة حصل عليها دون راتب. 
ال تعد أي إجازة تمنح للموظف بدون راتب خدمة له في الجامعة وذلك باستثناء اإلجازات   .ب

االضطرارية التي تمنح له دون راتب. 
 للمرجع المختص في منح اإلجازة السنوية:): 27المادة (

منح الموظف إجازة اضطرارية دون راتب إذا كان هذا الموظف قد استنفذ إجازاته السنوية   .أ 
 .المستحقة شريطة أن ال يزيد مجموع اإلجازة االضطرارية في السنة عن ستة أشهر

منح الموظف إجازة اضطرارية براتب مدة أربعة أيام في السنة إذا كان قد استنفذ إجازاته   .ب 
 السنوية المستحقة.

للرئيس بتنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظف إجازة ألداء فريضة الحج مدة ال تزيد ): 28المادة (
  يومًا على أن ال تمنح هذه اإلجازة إال مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.أربعة عشرةعلى 

تراعى عند منح اإلجازات مصلحة العمل على أن تقترن بموافقة خطية من المرجع المختص بمنحها ): 29المادة (
 وعلى الموظف أال يترك عمله قبل الموافقة الخطية المسبقة على إجازته.
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  المرضيةاإلجازات 
تمنح اإلجازة المرضية بناء على تقرير من طبيب إذا كانت هذه اإلجازة ال تزيد على أسبوع، وٕاذا ): 30المادة (

 وعلى ،زادت مدة مرضه على أسبوع فعليه أن يقدم تقريرًا بذلك من المرجع الطبي المعتمد من الجامعة
 وعدد األيام التي سيغيب ،الموظف المريض في جميع األحوال أن يعلم عميده أو مدير وحدته بمرضه

  وتعتمد جميع التقارير الطبية من المرجع الطبي المعتمد.، وذلك في اليوم األول من تغيبه،فيها
إذا زادت مدة اإلجازة المرضية أو زاد مجموع مدد هذه اإلجازة الممنوحة في أثناء السنة على عشرة ): 31المادة (

 أيام تحسب المدة الزائدة من اإلجازة السنوية للموظف.
لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يومًا خالل السنة الواحدة بأجر كامل بناء على ): 32المادة (

تقرير من المرجع الطبي المعتمد من قبل الجامعة، ويجوز تجديدها مدة أربعة عشرة يومًا أخرى وبأجر 
كامل، إذا كان نزيل أحد المستشفيات وبنصف األجر إذا كان بناء على تقرير المرجع الطبي الذي 

تعتمده الجامعة ولم يكن نزيل أحد المستشفيات. 
إذا قرر المرجع الطبي المعتمد أن الموظف أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون ): 33المادة (

إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العالوات طيلة المدة الالزمة لشفائه على أال تتجاوز 
 سنة كاملة. فإذا لم يشف خالل السنة فتنتهي خدماته بقرار من المرجع المختص في التعيين.

مهمة رسمية خارج األردن أو أثناء غيابه عنها بصورة في إذا أصيب الموظف بمرض وهو   .أ 
قانونية فإنه يمنح إجازة مرضية مدة ال تتجاوز عشرة أيام بناًء على تقرير طبي من طبيب 

واحد مصدق من المراجع الرسمية األردنية في خارج المملكة إن وجدت.  
إذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج األردن على عشرة أيام فعليه أن يحصل على   .ب 

تقرير طبي موقع من طبيب اختصاص، ومصدقًا من المراجع الرسمية األردنية في خارج 
األردن إن وجدت. 

على الموظف إعالم الجامعة بمرضه وتزويدها بالتقارير الطبية بالسرعة الممكنة في   .ج 
الحالتين المنصوص عليهما في هذه المادة. 

إذا ُأصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج األردن أو أثناء غيابه عنها بصورة   .أ): 34المادة (
قانونية، فإنه يمنح إجازة مرضية لمدة ال تتجاوز عشرة أيام بناًء على تقرير طبي من 

 إن وجدت-.–طبيب ومصدق من المراجع الرسمية األردنية في خارج المملكة
إذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج األردن على عشرة أيام، فعليه أن يحصل على   .ب 

تقرير طبي موقع من طبيب اختصاص ومصدق من المراجع الرسمية األردنية في خارج 
إن وجدت-.  –األردن 

على الموظف إعالم الجامعة بمرضه وتزويدها بالتقارير الطبية بالسرعة الممكنة في   .ج 



جامعة الزرقاء 
 

 األنظمة 

 

  

الحالتين المنصوص عليها في هذه المادة.  
 الحامل عند الوالدة إجازة أمومة بأجر كامل مع العالوات قبل الوضع وبعده مجموع الموظفةتستحق ): 35المادة (

مدتها سبعون يومًا، على أّال تقل المدة التي تقع من هذه اإلجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع بناًء 
على تقرير طبي مصدق، وال تدخل هذه اإلجازات في حساب اإلجازات المرضية أو السنوية. 

 واجبات الموظف
 :الموظفعلى ): 36المادة (

أن يقوم بالمهام الوظيفية المنصوص عليها في القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة   .أ
بالجامعة وأية واجبات وظيفية يكلف بها رسمياً . 

أن يمتنع عن القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الوظيفية.   .ب
 بأجر إال بإذن خطي من رئيس هأن ال يقوم بأي عمل إضافي لحسابه، أو لحساب غير  .ج

الجامعة. 
أن ال يقوم بأي عمل من شأنه اإلساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها.   .د 

 ية:ت والقرارات المعمول بها فيتعرض إلحدى العقوبات التأديبية اآلواألنظمةإذا خالف الموظف القوانين ): 37المادة (
التنبيه، وترفع إلى عقوبة اإلنذار إذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين.   .أ
اإلنذار األول، ويرفع إلى عقوبة اإلنذار النهائي إذا فرضت عقوبة اإلنذار مرتين.   .ب
اإلنذار النهائي، ويحال من تفرض عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي   .ج

مخالفة بعد ذلك. 
الحسم من الراتب مدة ال تزيد على سبعة أيام للمرة الواحدة.   .د
وقف الزيادة السنوية.   .ه
االستغناء عن الخدمة (مع صرف جميع االستحقاقات المالية).   .و

) من هذا النظام تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 39مع مراعاة أحكام المادة (): 38المادة (
 ية:ت) من هذا النظام وفقًا للصالحيات اآل37(

لمدير الدائرة أو رئيس القسم توقيع العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من   .أ 
تلك المادة على الموظفين في دائرته، أو في قسمه، ويجوز لمن فرضت عليه هذه العقوبة 
أن يستأنف القرار إلى مدير الوحدة أو العميد المختص خالل سبعة أيام من تاريخ تبليغه. 

للعميد أو مدير الوحدة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ-ج) من تلك   .ب 
المادة في كليته أو وحدته، ويجوز لمن فرضت عليه أي من هذه العقوبات أن يستأنف 

قرار فرضها إلى رئيس الجامعة خالل سبعة أيام من تاريخ التبليغ. 
للرئيس توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ-هـ) الواردة في تلك المادة   .ج 
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على جميع الموظفين في الجامعة. 
إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة االستغناء فللرئيس أن يحيل الموظف إلى المجلس   .د 

التأديبي االبتدائي بقرار يتضمن المخالفة المنسوبة إلى الموظف وللمجلس التأديبي 
) من هذا 37االبتدائي فرض أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (

النظام على أن يراعي المجلس إجراءات وقواعد العدالة ويتيح للموظف المحال إليه 
الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته. 

إذا حصل أحد الموظفين على عقوبة اإلنذار األول، توقف زيادته السنوية مدة عام واحد   .ه 
فقط. 

إذا حصل أحد الموظفين على عقوبة اإلنذار، ومضى عليه ثالث سنوات دون أن تفرض   .و 
عليه عقوبة أخرى، يعد اإلنذار الغياً . 

ال يجوز فرض أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال الموظف وٕاتاحة الفرصة له ): 39المادة (
 للدفاع عن نفسه من قبل الجهة التي لها صالحية النظر في اإلجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

 ويتكون كل منهما ، تأديبيان أحدهما ابتدائي واآلخر استئنافينيشكل في الجامعة مجلسا  .أ): 40المادة (
 ويعقد كل منهما ، يعينهم مجلس العمداء مدة سنة قابلة للتجديد،من رئيس وعضوين

جلساته بدعوة من رئيسه. 
ال تكون جلسات أي من المجلسين قانونية ما لم يحضرها رئيس المجلس والعضوان   .ب 

اآلخران، وتكون إجراءاتهما سرية، ويتخذ كل منهما قراراته باإلجماع أو باألكثرية. 
إذا لم يتمكن رئيس أي من المجلسين أو أي من أعضائهما من حضور االجتماع فينتدب   .ج 

المرجع المختص بديًال عنه مدة غيابه. 
لمجلس العمداء أن يعفي أيًا من رئيس وأعضاء كل من المجلسين، كما يجوز ألي منهم   .د 

 وفي كلتا الحالتين يعين مجلس ،أن يطلب من مجلس العمداء إعفاءه من عضوية المجلس
العمداء بديًال لمن تم إعفاؤه. 

إذا نسبت إلى موظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية، فللرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي أن ): 41المادة (
 ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس ،يشكل لجنة للتحقيق من ثالثة أشخاص

 التأديبي.
 فال يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن ،إذا أقيمت دعوى جزائية ضد موظف  .أ): 42المادة (

التهمة الجزائية الموجهة إليه قبل صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى. 
 ة مسؤولية الموظف أو بتبرئته من التهمة الجزائيّ مإن صدور القرار في الدعوة الجزائية بعد  .ب

اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحقه بمقتضى أحكام هذا للحق في لجامعة لالمنسوبة إليه 
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النظام. 
ة إليه وذلك قبل بوسنميبلغ الرئيس الموظف المحال إلى المجلس التأديبي الئحة تتضمن المخالفة ال): 43المادة (

الموعد المعين النعقاد المجلس التأديبي بأسبوع على األقل وللموظف الحق في االطالع على 
التحقيقات والوثائق األخرى المتعلقة بالمخالفة المنسوبة إليه وأن يحضر جلسات المجلس للدفاع عن 

 نفسه أو أن يوكل عنه أحد المحامين.
ينعقد المجلس التأديبي االبتدائي للنظر في القضية المحالة إليه خالل أسبوعين من تاريخ   .أ): 44المادة (

اإلحالة على األكثر. 
للرئيس الحق في كف يد الموظف المحال إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي أو المقام   .ب 

 وله أن ،عليه دعوى جزائية عن العمل خالل إجراءات التحقيق والمحاكمة أو الدعوى
يوقف صرف نصف راتبه وعالواته إلى أن يصدر القرار النهائي بحقه. 

للموظف الذي صدر قرار باالستغناء عنه من المجلس التأديبي االبتدائي أن يستأنف ذلك   .أ): 45المادة (
القرار إلى المجلس التأديبي االستئنافي خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه، ويقدم 

 رسمي بذلك. صاليااالستئناف بالئحة خطية تسلم إلى مكتب الرئيس مقابل 
ينظر المجلس التأديبي االستئنافي في االستئناف المقدم إليه وينعقد لذلك الغرض خالل   .ب 

مدة ال تزيد على خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم االستئناف ويصدر قراره فيه، على أن 
يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته بنفسه أو بواسطة من يوكله عنه من 

المحامين، وللجامعة أن تنيب عنها من يمثلها أمام المجلس ليقدم إليه ما يراه من أقوال 
وبينات. 

 ية:تتعد خدمة الموظف منتهية في أي من الحاالت اآل): 46المادة (
الوفاة، وتستمر الجامعة بدفع رواتبه وعالواته عن الشهر الذي توفي فيه باإلضافة إلى   .أ

راتب الشهر الذي يليه. 
قبول االستقالة.   .ب

فقد الوظيفة.   .ج
االستغناء عن الخدمة.   .د
بلوغه الخامسة والستين من العمر، ولمجلس الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس   .ه

وتوصية من العميد أو مدير الوحدة تمديد خدمة الموظف سنة فسنة على أن ال يزيد 
مجموع مدد التمديد على خمس سنوات. 

العجز عن مواصلة العمل في الجامعة ألسباب صحية بناء على تقارير من المرجع   .و
المعتمد. 

الحكم بإدانة الموظف بجناية أو جنحة ماسة بالشرف.   .ز
تقدم االستقالة خطيا وتقبل أو ترفض بقرار من المختص بالتعيين على أن يصدر القرار بالرفض أو ): 47المادة (
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 وتعد مقبولة إذا لم يبلغ الموظف بقرار قبول االستقالة أو ،القبول خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمها
رفضها خالل تلك المدة، وٕاذا ترك العمل قبل تبليغه أو قبل انقضاء ثالثين يومًا على تقديمها فيعد 

 فاقدًا لوظيفته.
إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على عشرة أيام متواصلة، أو عشرين يومًا يعد الموظف فاقدًا لوظيفته ): 48المادة (

متقطعة خالل السنة، دون سبب مشروع يقبله الرئيس. 
على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة ألي سبب من األسباب، أن يحصل على براءة ذمة ): 49المادة (

 منها. 
  في الحاالت التي لم يرد بخصوصها نص في هذا النظام.األمناءبت مجلس ي): 50المادة (
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 ام البعثات واإليفادـنظ

 2018 لسنة  في جامعة الزرقاء

 2018) لسنة 18) من قانون الجامعات األردنية رقم (34صادر بموجب احكام المادة (
 

 
 

 
 



جامعة الزرقاء 
 

 األنظمة 

 

  

 

 نظام البعثات واإليفاد في جامعة الزرقاء
 2018لسنة  

 2018) لسنة 18) من قانون الجامعات األردنية رقم (34صادر بموجب احكام المادة (
 

 ويعمل به من تاريخ ،" 2018 لسنة نظام البعثات واإليفاد في جامعة الزرقاء يسمى هذا النظام " ): 1المادة (
.  إقراره

 إال إذا دلت ، المعاني المبينة إزاء كل منها،يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام ):2المادة (
: القرينة على خالف ذلك

 :الجامعة
 :المبعوث

 :الموفد
 :العلمية ةـالبعث

 

 جامعة الزرقاء.
 .من يصدر قرار من مجلس العمداء بترشيحه للبعثة العلمية

 .من يصدر قرار من مجلس العمداء بإيفاده في البعثة العلمية
 وتكون غايتها الحصول على درجة ،البعثة التي تكون مدتها سنة فأكثر

 .الماجستير أو الدكتوراه على حساب الجامعة
 
 

 
 حصولهم  خاللرفد الجامعة بالكفاءات والمؤهالت العلمية الالزمة، منتهدف البعثات العلمية إلى  ):3المادة (

  وتأمين الكوادر المؤهلة في التخصصات المطلوبة.،على درجات علمية عليا
تتولى األقسام والدوائر والمراكز العلمية في الجامعة تحديد حاجاتها من المبعوثين في التخصصات  ):4المادة (

الدقيقة والدرجات العلمية المطلوبة، وذلك في بداية الفصل األول من كل عام جامعي، تعرض على 
مجلس العمداء العتمادها ضمن إمكانات الجامعة المالية، بالتنسيق مع مجلس األمناء. 

 ي:أتيشترط في المرشح للبعثة العلمية ما ي ):5المادة (

 أن يكون أردني الجنسية.  .أ

 أن يكون حائزًا على المؤهالت والشروط المقررة للبعثة العلمية التي رشح لها.  .ب

 تنطبق عليه شروط اإلعالن عن البعثة في الصحف.أن   .ج

 إال في حاالت خاصة يقدرها مجلس العمداء.، ) عاماً 35 (لىأال يزيد عمره ع  .د

 أال يقل تقديره عن (جيد) في درجته الجامعية األولى.  .ه

)، أو ما   يعادلها TOFFL) فأكثر في امتحان التوفل (550أن يكون حاصًال على عالمة (  .و
 ).IELTSفي امتحان (

 أن يجتاز االمتحان التحريري القياسي الموحد الذي تعقده الجامعة للمرشحين.  .ز



جامعة الزرقاء 
 

 األنظمة 

 

  

 بناًء على توصية من مجلس القسم وتنسيب من ،يتم ترشيح المبعوث وٕايفاده بقرار من مجلس العمداء ):6المادة (
 مجلس الكلية التي يعمل بها.

 ي:أتيجب أن ينص قرار الترشيح للبعثة على ما ي  .أ ): 7المادة (

 حقل التخصص.  .١ 
 الحصول على قبول من إحدى الجامعات التي تعتمدها الجامعة.  .٢ 
 مدة البعثة العلمية.  .٣ 
 الدرجة العلمية المطلوب من الموفد الحصول عليها.  .٤ 
 اسم الجامعة التي سيرسل إليها الموفد.  .٥ 
 أية شروط أخرى يقررها مجلس العمداء.  .٦ 
  مجلس العمداء. مجلس األمناء، بناء على تنسيب منيجوز تعديل هذه الشروط بقرار من  .ب 

 ي:أتتكون مدة البعثة العلمية كما ي  .أ ): 8المادة (
سنتين للذين يوفدون للحصول على درجة الماجستير من حملة درجة البكالوريوس،   .١

 في ضوء التقارير التي ترد للجامعة عن الموفد. ،على أن يكون التجديد سنوياً 
ثالث سنوات، للذين يوفدون للحصول على درجة الدكتوراه من حملة درجة   .٢

في ضوء التقارير التي ترد للجامعة عن ، الماجستير، على أن يكون التجديد سنوياً 
 الموفد.

 ،يجوز تمديد المدة المقررة للبعثة العلمية مدة ال تزيد على سنة في حاالت اضطرارية ومبررة  .ب
، ويمكن تمديدها سنة أخرى -على األكثر- على نفقة الموفد بقرار من مجلس العمداء

الخاصة. 
 وتطبق عليه أحكام الفقرة ، تنهى بعثته،)7إذا أخل الموفد بأي شرط من الشروط الواردة في المادة ( ): 9المادة (

 ) من هذا النظام.13(ب) من المادة (
يوقع الموفد تعهدًا للخدمة في الجامعة مدة تساوي ثالثة أمثال المدة التي سيقضيها في   .أ ): 10المادة (

) فعلى الموفد الخدمة في الجامعة مدة سنتين مقابل part-time أما اإليفاد الجزئي (البعثة،
 كل سنة إيفاد، ويعد أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة.

 المبلغ الذي سينفق عليه من قيمته مثليْ  تساوي ،رهنًا عقاريًا من الدرجة األولىيقدم الموفد   .ب 
 وأية إعفاءات مالية يحصل عليها بسبب هذه البعثة العلمية، يسددها المبعوث ،الجامعة

 وكفيله في حال عدم الوفاء بااللتزامات المترتبة على البعثة العلمية.
تقوم الجهات القانونية المختصة في الهيئة المالكة والجامعة بمراجعة معامالت الرهن   .ج 

 والكفاالت واالتفاقيات واعتمادها حسب األصول. 
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 األنظمة 

 

  

 مجلس العمداء. ال يجوز للموفد أن يقوم بأي عمل لقاء أجور أو رواتب في أثناء مدة بعثته إال بإذن  ): 11المادة (
 يؤمن للموفد على حساب الجامعة ما يلي: ): 12المادة (

تذكرة سفر بالدرجة السياحية، بالطائرة ذهابًا وٕايابًا ومرة واحدة فقط طوال مدة البعثة، إال في   .أ 
 الحاالت الخاصة التي يقررها مجلس العمداء.

 رسوم الجامعة الموفد إليها، إال في حالة إعفاء الموفد من هذه الرسوم ألي سبب كان.  .ب 

 .) دينار أردني500تكاليف طباعة األطروحة بما ال يتجاوز (  .ج 

 المبلغ الشهري المحدد حسب التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.   .د 

 ) دينار أردني، تدفع سنوياً .200ثمن كتب وقرطاسية مقدارها (  .ه 

تسهم الجامعة في نفقات التامين الصحي للموفد بصرف فواتير عالجه، على أّال تزيد   .و 
 بمجملها عن مخصص شهر لكل عام.

 ية:تلمجلس العمداء اتخاذ القرار بإنهاء البعثة ألي موفد في أي من الحاالت اآل  .أ ): 13المادة (
 إذا صدر بحق الموفد حكم بجناية أو حكم بجنحة ماسة بالشرف.  .١ 
إذا اتخذت الجامعة التي يدرس فيها قرارًا بفصله من الدراسة.   .٢ 

 

إذا دلت نتائجه السنوية على تقصير أو رسوب يحول دون متابعته الدراسة في الجامعة   .٣ 
الموفد إليها. 

إذا لم يتمكن الموفد من الحصول على المؤهل المطلوب في نهاية مدة البعثة، أو إذا   .٤ 
استنكف عن مواصلة الدراسة دون عذر مقبول لدى مجلس العمداء. 

إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام.   .٥ 
 وجب على ،إذا أنهيت البعثة ألي سبب من األسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة  .ب 

 التي حصل هاالمبعوث وكفيله أن يردا إلى الجامعة النفقات التي دفعتها واإلعفاءات جميع
 عليها الموفد بسبب البعثة العلمية.

): 14المادة (
 

 خالل مدة ال تزيد على شهرين ،على الموفد أن يلتحق بالجامعة، ويضع نفسه تحت تصرفها  .أ
 .من تاريخ حصوله على الدرجة العلمية المطلوبة

  بما يتناسب مع درجته العلمية. بتعيين الموفديصدر قرار من مجلس العمداء   .ب 

وضع المبعوث نفسه تحت تصرف في حالة عدم اتخاذ مثل هذا القرار خالل ستة أشهر من   .ج 
، يعد المبعوث وكفيله في ِحل من االلتزامات المترتبة عليهما بمقتضى أحكام هذا الجامعة
 النظام.

) إيفادًا 5 ممن تنطبق عليهم شروط البعثة العلمية الواردة في المادة (،يجوز إيفاد العاملين في الجامعة): 15المادة (
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 األنظمة 

 

  

 إذا اقتضت مصلحة ، لاللتحاق بأحد برامج الدراسات العليا في حقل تخصصه، األردن وخارجهداخل
  . الجامعة ذلك

 . التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظامالعمداءيصدر مجلس ): 16المادة (
 . نص في هذا النظامعليها في الحاالت التي لم يرد األمناءيبت مجلس ): 17المادة (
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نظام البحث العلمي 

 2018 في جامعة الزرقاء لسنة 
 

 2018) لسنة 18) من قانون الجامعات األردنية رقم (34صادر بموجب احكام المادة (
 



جامعة الزرقاء 
 

 األنظمة 

 

  

 

  2018نظام البحث العلمي في جامعة الزرقاء لسنة 
) لسنة 18) من قانون الجامعات األردنية رقم (34صادر بموجب احكام المادة (

2018 
 "، 2018 لسنة في جامعة الزرقاءنظام البحث العلمي " يسمى هذا النظام،  ):1المادة (

. ويعمل به من تاريخ إقراره
  تكون للمصطلحات الواردة في هذا النظام المدلوالت اآلتية:): 2المادة (

 الجامعة: 
 الرئيس:

 المجلس:
 العميد:
 اللجنة:

 

 جامعة الزرقاء
رئيس الجامعة 

 مجلس البحث العلمي في الجامعة
عميد البحث العلمي  

 لجنة البحث العلمي في الكلية
 

يعرف البحث العلمي ألغراض هذا النظام بأنه " كل جهد علمي منظم يهدف ): 3المادة (
إلى تنمية المعرفة اإلنسانية ". 

 األهداف
 يهدف هذا النظام إلى تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه، وذلك ): 4المادة (

بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية والزمنية، وتعطى األولوية في ذلك 
للبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية في المملكة األردنية الهاشمية، وفي 

العالم العربي واإلسالمي.  
السياسات 

تتمثل العناصر األساسية لسياسة الجامعة المتعلقة بالبحث العلمي فيما يأتي: ): 5المادة (
تولي الجامعة البحث العلمي عناية خاصة، وتعده من وظائفها األساسية،   .أ 

فهو سبيل رئيس لرفع مستواها العلمي، وخدمة المجتمع األردني، والمجتمع 
العربي واإلسالمي، وتنمية المعرفة اإلنسانية. 

ترى الجامعة أن البحث العلمي جزء مهم من عمل أعضاء هيئة التدريس   .ب 
فيها، وتراعي هذا المبدأ عند تعيينهم، وتوزيع األعمال عليهم. 

تدعم الجامعة البحث العلمي، وتوفر الحوافز واإلمكانات المادية والمعنوية   .ج 
للنهوض به.  

ُيقر مجلس العمداء خطة عمل البحث العلمي السنوية في الجامعة،   .د 
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 األنظمة 

 

  

بتنسيب من المجلس.  
% من موازنتها السنوية، لدعم البحث العلمي 3تخصص الجامعة ما نسبته   .ه 

والنشر والتدريب 
صالحيات العميد ومسؤولياته 

يتولى العميد الصالحيات والمسؤوليات اآلتية:  ):6المادة (
رئاسة المجلس.   .أ 
متابعة تنفيذ خطة البحث العلمي في الجامعة.   .ب 
 .إعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي  .ج 
جمع البيانات، وٕاعداد التقارير المتعلقة بأنشطة البحث العلمي في الجامعة   .د 

وخارجها. 
رفع تقرير سنوي إلى الرئيس عن مدى تنفيذ خطة البحث العلمي في   .ه 

الجامعة. 
دعوة شخص، أو أكثر، لحضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق   .و 

التصويت.  
أية أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.   .ز 

 تشكيل المجلس
 يشكل المجلس من: ):7المادة (

العميد.   .أ 
عضو هيئة تدريس يختاره مجلس العمداء من كل كلية، ممن تتوافر فيه   .ب 

الكفاءة العلمية، برتبة أستاذ مشارك على األقل، مدة سنة قابلة للتجديد.  
عضوين من خارج الجامعة من ذوي الخبرة واالختصاص والكفاءة،    .ج 

يختارهما مجلس العمداء بتنسيب من العميد، مدة سنة قابلة للتجديد. 
 صالحيات المجلس ومسؤولياته

يتولى المجلس الصالحيات والمسؤوليات اآلتية: ): 8المادة (
تقديم المقترحات حول السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة، ووسائل   .أ 

تنفيذها، ووضع مشروع خطة البحث العلمي.  
إعداد مشاريع التعليمات الالزمة لتنظيم شؤون البحث العلمي، وتشجيعه،   .ب 

ودعمه، ومتابعته، وتقويمه، ونشره، والتوصية إلى مجلس العمداء بإجراء 
أية تعديالت عليها. 
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 األنظمة 

 

  

والشروط الالزمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين، فيما وضع األسس   .ج 
يتعلق بنتائج البحوث العلمية في الجامعة. 

مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي.   .د 
أية أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.   .ه 

للمجلس أن ينسب إلى الرئيس ما يأتي: ): 9المادة (
منح جوائز تقديرية وتشجيعية للبحوث والمؤلفات القّيمة.   .أ 
دعم نشر المؤلفات العلمية القّيمة.    .ب 

تصدر عن عمادة البحث العلمي المجالت والدوريات العلمية بموجب تعليمات ): 10المادة (
خاصة. 

 التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. UالعمداءUيصدر مجلس ): 11المادة (
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نظام الهيئة التدريسية  

 2018لسنة  في جامعة الزرقاء

 2018) لسنة 18) من قانون الجامعات األردنية رقم (34صادر بموجب احكام المادة (
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  2015( لسنة 23رقم ) نظام
 معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتةنظام 

 ( من25صادر بمقتضى الفقرة )أ( من المادة )
 قانون الجامعات األردنية الرسمية

 2001( لسنة 42رقم )
 

نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة يسمى هذا النظام )  -1المادة 
المشار إليه فيما يلي بالنص  2003( لسنة 143قرأ مع النظام رقم )( وي2015

 األصلي نظامًا واحدًا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم  -2المادة

 -تدل القرينة على غير ذلك:
 تة.جامعة مؤ  الجامعة: 

 مجلس عمداء الجامعة. المجلس:
 رئيس الجامعة.  الرئيس:
 لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقًا ألحكام هذا النظام. اللجنـة:

 -عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو: -3المادة
 األستاذ. -أ
 األستاذ المشارك. -ب

 األستاذ المساعد. -ج
 المدرس. -د
 المدرس المساعد. -هـ

 
 بيتالتعيين والتث

 
يشكل المجلس مـن يـين أعضـائج لجنـة تسـمى ) لجنـة التعيـين والترقيـة ( يرئاسـة الـرئيس  -4المادة

وعضوية ستة من األساتذة، تتولى ممارسة الصالحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئـة 
 التدريسية وفقًا ألحكام هذا النظام.

تــج وتثبيتــج ونقلــج مــن فئــة  لــى فئــة يــتم تعيــين عضــو الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة وترقي -5المــادة
أعلـــى  ـــمن الرتبــــة الواحـــدة وتجاغتـــج  جــــاغة تفـــر  علمـــي وتجاغتــــج دون راتـــ  وانتدابــــج 
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وتعارتج وقبول اسـتقالتج وتنهـاء مدمتـج بقـرار مـن المجلـس ينـاء علـى تنسـي  مـن اللجنـة 
 المستند  لى توصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم.

عضـــوًا فـــي الهيئـــة التدريســـية فـــي الجامعـــة الشـــروي العامـــة التاليـــة يشـــتري فـــيمن يعـــين  -6المـــاد
باإل ـــــافة  لـــــى الشـــــروي والمـــــؤهالت الخاصـــــة األمـــــر  المنصـــــو  عليهـــــا فـــــي هـــــذا 

 -النظام:
أن يكون حاصال على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل امتصاصج تمكنج من  -أ

مسـبوقة بشـهادة الدراسـة التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجـة أو الشـهادة 
 الثانوية العامة أو ما يعادلها والدرجة الجامعية األولى.

 أن يكون قادرًا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس. -ب

أن يكون الئقًا من الناحية الصحية يناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها -ج
 الجامعة.

 أو بجنحة مخلة بالشرف واآلداب العامة.أن يكون غير محكوم عليج بجناية  -د
 -يشتري فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة مايلي: -7المادة

أن يكـــون حاصـــاًل علـــى درجـــة البكـــالوريوس أو مـــا يعادلهـــا فـــي حقـــل التخصـــ   -أ
 الذي سيعين فيج.

وأن يكـــون قـــد عمـــل مـــدة ال تقـــل عـــن ممـــس ســـنوات فـــي مجـــال تخصصـــج بعـــد  -ب
 كالوريوس.حصولج على درجة الب

 -يشتري فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي: -8المادة
أن يكـون حاصـاًل علــى درجـة الماجســتير أو مـا يعادلهـا فــي حقـل التخصــ   -أ

 الذي سيعين فيج.
وأن يكون قد عمل بعد حصولج على درجة الماجستير مدة ال تقل عن ثالث  -ب

د تعتــــرف يهمــــا ســـنوات فــــي مجــــال البحـــي أو التــــدريس فــــي جامعـــة أو معهــــ
 الجامعة.

يشــتري فــيمن يعــين فــي رتبــة أســتاذ مســاعد فــي الجامعــة أن يكــون حاصــاًل علــى درجــة  -9المــادة
( أو مــــا يعادلهــــا مــــن جامعــــة تعتــــرف يهــــا الجامعــــة. أو أن يكــــون .Ph.Dالــــدكتوراه )

حاصاًل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه مـن مؤسسـة أداديميـة أو مهنيـة 
 لجامعة.تعترف يها ا

 -يشتري فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي: -أ -10المادة
( 9أن يكون حاصاًل علـى المؤهـل العلمـي المنصـو  عليـج فـي المـادة ) -1

 من هذا النظام.
وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة ال تقل عن ممـس سـنوات فـي  -2

 الجامعة. جامعة أو معهد علمي من مستو  جامعي تعترف يهما
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وأن يكــون قــد نشــر  نتاجــا علميــًا قيمــًا أد   لــى تقــدم المعرفــة قــام بــج بعــد  -3
( مــن هــذا 9حصــولج علــى المؤهــل العلمــي المنصــو  عليــج فــي المــادة )

النظــــام، علــــى أن تتــــوافر فــــي هــــذا اإلنتــــاج الشــــروي والمواصــــفات التــــي 
 تطلبها الجامعة للترقية  لى رتبة أستاذ مشارك.

فــي رتبــة أســتاذ مشــارك مــن لــم يعمــل أســتاذًا مســاعدًا وكــان قــد مضــى علــى يجــوغ أن يعــين -ب
( من هذا النظام مدة ال تقل عن 9حصولج على المؤهل العلمي المنصو  عليج في المادة )

عشر سنوات ونشر  نتاجًا علميًا قيمـًا أد   لـى تقـدم المعرفـة علـى أن تتـوافر فـي هـذا اإلنتـاج 
ا الجامعــة للترقيـــة  لـــى رتبـــة أســتاذ مشـــارك أو قـــام ب عمـــال الشــروي والمواصـــفات التـــي تطلبهـــ

 مهنية أو فنية متميزة.
 -يشتري فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي: -أ-11المادة

( مــن هــذا 9أن يكــون حاصــاًل علــى المؤهــل العلمــي المنصــو  عليــج فــي المــادة ) -1
 النظام.

تقل عن ممـس سـنوات فـي جامعـة أو  وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة ال-2
 معهد علمي من مستو  جامعي تعترف يهما الجامعة.

وأن يكــون قــد نشــر وهــو يشــغل رتبــة أســتاذ مشــارك  نتاجــا علميــًا قيمــًا أد   لــى تقــدم  -3
المعرفة على أن تتوافر في هذا اإلنتـاج لشـروي والمواصـفات التـي تطلبهـا الجامعـة 

 للترقية  لى رتبة أستاذ.

غ أن يعــين فــي رتبــة أســتاذ مــن لــم يعمــل أســتاذًا مشــاركًا  ذا كــان قــد نشــر  نتاجــًا يجــو -ب
ـــــاج الشـــــروي  ـــــوافر فـــــي هـــــذا اإلنت ـــــى أن تت ـــــى تقـــــدم المعرفـــــة عل ـــــًا قيمـــــًا أد   ل علمي
والمواصــفات التــي تطلبهــا الجامعــة للترقيــة  لــى رتبــة أســتاذ أو قــام ب عمــال مهنيــة أو 

هـل العلمـي المنصـو  عليـج فـي المـادة فنية متميـزة ومضـى علـى حصـولج علـى المؤ 
 ( من هذا النظام مدة ال تقل عن عشرين سنة.9)

يجوغ عند تعيـين عضـو الهيئـة التدريسـية فـي الجامعـة احتسـاب الخبـرة العلميـة لـج فـي  -12المادة
غير التدريس الجامعي ألغراض تحديـد الراتـ  فقـذ وذلـك باعتبـار كـل سـنتين مـن تلـك 

 خدمة حدًا أعلى.الخبرة سنة واحدة في ال
يجوغ عند تعيين أي شخ  عضوًا في الهيئة التدريسية في الجامعـة أن تعتمـد الرتبـة  -13المادة

التـــي شـــغلها فـــي أي جامعـــة أمـــر  تعتـــرف يهـــا الجامعـــة، وذلـــك لغايـــات تحديـــد رتبتـــج 
 وأقدميتج وأي حقوق أمر  ورد الن  عليها في هذا النظام.

تدريســية فــي الجامعــة بعــد تعيينــج تحــت التجربــة، وينظــر فــي يكــون عضــو الهيئــة ال -أ-14المــادة 
 -تثبيتج  ذا توافرت فيج الشروي التالية:

 أن يكون أردنيًا. -1
 قد أمضى مدة ال تقل عن ممس سنوات متصلة مدمة فعلية في الجامعة. -2
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 أثبت جدارة في تدريسج وعالقاتج في الجامعة. -3

ي رتبــة أسـتاذ، ففــي هــذه تمـت ترقيتــج  لـى رتبــة أعلـى  ال  ذا كــان قـد عــين فـ -4
الحالــة ينظــر فــي تثبيتــج بعــد مضــي مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات متصــلة 
مدمة فعلية في الجامعة، وتذا لم يثبـت مـالل ممـس سـنوات فتعتبـر مدمتـج 

 في الجامعة منتهية حكمًا.

ينظــر فــي تثبيــت المــدرس  ذا أمضــى مــدة ال تقــل عــن ســب  ســنوات متصــلة مدمــة  -1-ب
 عة وأثبت جدارة في تدريسج وتم نقلج  لى فئة )أ( من رتبة مدرس.فعلية في الجام

ينظر في تثبيت المدرس المساعد  ذا أمضى مدة ال تقل عـن سـب  سـنوات متصـلة  -2
 مدمة فعلية في الجامعة.

 تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءًا من مدمتج الفعلية في الجامعة. -ج
( مـــن الفقـــرة )أ( مـــن هـــذه المـــادة، يكـــون الحـــد األعلـــى لمـــدة 4) مـــ  مراعـــاة أحكـــام البنـــد -د

التجربـة لعضــو الهيئــة التدريســية عشــر ســنوات مدمـة فعليــة فــي الجامعــة تحســ  ايتــداء 
 من تاريخ تعيينج، وتذا لم يثبت مالل هذه المدة فتعتبر مدمتج منتهية حكمًا.

تــج علــى أن يبلــ  يــذلك قبــل يجــوغ  نهــاء مدمــة عضــو الهيئــة التدريســية مــالل مــدة تجرب -هـــ
ثالثة أشهر على األقل من التاريخ المحدد إلنهـاء مدمتـج، وللمجلـس ينـاء علـى تنسـي  

 من الرئيس عدم التقيد يهذا الشري الزمني  ذا رأ  مبررًا لذلك.
 ذا أعيــد تعيــين عضــو الهيئــة التدريســية فيكــون تحــت التجربــة مــن جديــد وفقــًا ألحكــام  -15المــادة

 من هذا النظام. (14المادة )
 

 النقل والترقية
ينقـــل عضـــو الهيئـــة التدريســـية مـــن فئـــة  لـــى فئـــة أعلـــى  ـــمن الرتبـــة الواحـــدة  ذا  -أ-16المـــادة

تــوافرت لديــة فــي الفئــة المطلــوب النقــل منهــا أقدميــة ال تقــل عــن ممــس ســنوات، 
ونشــر بحثــين تــوافرت فيهمــا الشــروي والمواصــفات المطلــوب توافرهــا فــي اإلنتــاج 

 المطلوب للترقية. العلمي
يشتري لنقل المدرس من فئة  لى فئـة أعلـى أن يكـون قـد أمضـى مـدة ال تقـل عـن -ب

سب  سنوات بعد حصـولج علـى المؤهـل لعلمـي الـذي عـين علـى أساسـج ونشـر مـا 
ال يقـــل عـــن بحثــــين تتـــوافر فيهمــــا الشـــروي والمواصـــفات التــــي تطلبهـــا الجامعــــة 

 للترقية.
 -تدريسية  لى رتبة أستاذ مشارك أو  لى رتبة أستاذ  ذا كان:يرقى عضو الهيئة ال -17المادة
قــد تــوافرت لديــج فــي الرتبــة التــي ســتتم ترقيتــج منهــا أقدميــة فــي الجامعــة ال تقــل عــن  -أ

ممـس سـنوات، وتذا احتسـبت لـج مدمـة أداديميــة سـابقة فـي جامعـة أمـر  تعتـرف يهــا 
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دة ال تقـل عـن سـنتين الجامعة فيشـتري لترقيتـج فـي هـذه الحالـة أن يكـون قـد أمضـى مـ
 في الرتبة التي عين على أساسها في الجامعة.

قــد نشــر وهــو يشــغل الرتبــة التــي ســتتم ترقيتــج منهــا  نتاجــًا علميــًا قيمــًا أد   لــى تقــدم  -ب
المعرفــة فــي مجــال تخصصــج، علــى أن يكــون قــد نشــر جــزءًا مــن هــذا اإلنتــاج أثنــاء 

عتمــــد للترقيــــة األعمــــال مدمتــــج فــــي الجامعــــة، ويجــــوغ أن تحســــ   ــــمن اإلنتــــاج الم
 المهنية أو الفنية المتميزة التي قام يها وهو يشغل الرتبة.

 قد أثبت جدارة في تدريسج وعالقاتج في العمل الجامعي. -ج
لم يصدر بحقج  نذار نهائي مالل مدمتج في الرتبة، ويؤجل النظر في ترقيتج لمدة  -د

  للترقية  ذا كان قد صدر سنة واحدة على األقل من تاريخ توافر الشروي األمر 
 بحقج مثل ذلك اإلنذار.

للمجلس يناء على تنسي  الرئيس، منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في الرتبة  -أ-18المادة
والرات  ال تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة  ذا كان قد قام ب عمال متميزة 

 هنية أو الفنية في الجامعة.في مجال البحي العلمي والتدريس أو في المجاالت الم
تحدد األسـس والشروي التي تمنح بموجبها األقدمية المنصو  عليها فـي الفقرة )أ(  -ب

 من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
للمجلس، يناء على تنسي  الرئيس، تسمية األستاذ ) أستاذًا متميزًا(  ذا أمضى في  -أ-19المادة

ستاذ مدة ال تقل عن عشر سنوات مدمة فعلية في الجامعة وقام بإجراء بحوث رتبة أ
من مستو  فائق شهدت لها يذلك األوساي العلمية المحلية والعالمية أو قام ب عمال 

 متميزة في المجاالت المهنية أو الفنية.
حة يمنح )األستاذ المتميز( ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية، ويدرج أسمج في الئ-ب

 شرف ماصة يذلك،   افة  لى أي ميزات أمر  تر  الجامعة منحج  ياها.
للمجلس، يناء على تنسي  الرئيس، تسمية األستاذ )أستاذًا متفوقًا(  ذا أمضى مدة  -أ-20المادة

ال تقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية في الجامعة، منها ممس سنوات على 
ه المدة متفوقًا في مجاالت التدريس والبحي األقل في رتبة أستاذ، وكان مالل هذ
 العلمي أو األعمال المهنية والفنية.

يمنح )األستاذ المتفوق( ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية، ويدرج أسمج في الئحة -ب
 شرف ماصة يذلك،   افة  لى أي ميزات أمر  تر  الجامعة منحج  ياها.

تسمية عضو الهيئة التدريسية )أستاذ شرف(  ذا  للمجلس، يناء على تنسي  الرئيس، -21المادة
أمضى في مدمة الجامعة مدة ال تقل عن عشر سنوات وهو يرتبة أستاذ، وقدم مالل 
عملج في الجامعة مدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها، وانتهت مدمتج 

ويحتفظ أستاذ فيها بسب   دمالج سن السبعين، أو أنهيت مدمتج فيها يناًء على طلبج، 
الشرف بجمي  حقوقج العلمية، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة، بما في ذلك 
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الت مين الصحي، وللجامعة أن تستفيد من مبرتج في التدريس واإلشراف وفي غيرهما، 
 وذلك لقاء مكاف ة يحددها الرئيس.

مجلس كلية الط  ألقابًا شرفية للجامعة أن تمنح بقرار من الرئيس يناًء على تنسي   -22المادة
لالمصائيين الذين يتم امتيارهم من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخي  

 -والعالج في المملكة على النحو التالي:
لق  أستاذ مساعد سريري )أدلينيكي( لألمصائي الذي حصل على المؤهل العلمي  -أ

ط  في الجامعة، ومضى مدة الالغم للتعيين في وظائف الهيئة التدريسية في كلية ال
ال تقل عن ممس سنوات على حصولج على شهادة البكالوريوس في الط  والجراحة 

 أو ما يعادلها.
لق  أستاذ مشارك )أدلينيكي( لألمصائي الذي تتوافر فيج الشروي المنصو  عليها  -ب

في الفقرة )أ( من هذه المادة وكان قد مضى على حصولج على المؤهل العالي 
 عليج في الفقرة )أ( من هذه المادة مدة ال تقل عن عشر سنوات. المنصو 

لق  أستاذ سريري )ادلينيكي( لألمصائي الذي تتوافر فيج شروي التعيين في رتبة  -ج
 أستاذ في الجامعة وفقًا لقانون الجامعة وأنظمتها.
 مهام عضو الهيئة التدريسية

ملــج فــي الجامعــة بحريــة التفكيــر والتعبيــر يتمتــ  عضــو الهيئــة التدريســية فــي نطــاق ع -23المــادة 
والنشــــر وتبــــادل الــــرأي فيمــــا يتعلــــق بالتــــدريس والبحــــي العلمــــي واألنشــــطة الجامعيــــة 
األمــر ، وذلــك فــي حــدود القــوانين المعمــول يهــا مــ  االلتــزام بــالقيم الجامعيــة وأنظمــة 

 الجامعة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
 -لتدريسية في الجامعة ما يلي:تشمل مهام عضو الهيئة ا -24المادة
 التدريس وتجراء االمتحانات. -أ
  جراء البحوث والدراسات المبتكرة. -ب

اإلشــراف علــى الرســائل الجامعيــة وعلـــى بحــوث الطلبــة وتقــاريرهم وأنشــطتهم العلميـــة  -ت
 واالجتماعية وتوجيههم علميًا وأمالقيًا.

 اإلرشاد األداديمي. -د
 لجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.االشتراك في المجالس واللجان ا -هـ
 أي عمل ينهض بالجامعة ويدف  يها  لى التقدم. -و
التفر  لواجبـج العلمـي فـي الجامعـة وبـذل الجهـد للنهـوض يرسـالتها العلميـة والمحافظـة  -غ

 على المستو  الالئق بمكانة الجامعة في ميادين البحي والتدريس والتوجيج واإلدارة.
 تم  وتنميتج.مدمة المج-ح
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يجــوغ لمجلــس القســم، بموافقــة مجلــس الكليــة،  نشــاء شــعبة للتخصــ  الــذي يتــوافر لــج  -25المــادة
أدثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخص  واحد تعمـل فـي نطـاق مجلـس القسـم، 
ويتـــولى  دارة شـــؤون هـــذه الشـــعبة مشـــرف يعينـــج عميـــد الكليـــة مـــن يـــين أعضـــاء الهيئـــة 

 خص  وذلك يناء على تنسي  رئيس القسم.التدريسية في ذلك الت
يلتزم عضو الهيئة التدريسية يتقديم تقرير سنوي  لى رئـيس قسـمج أو مشـرف شـعبتج  -أ-26المادة

تقريرًا عن أنشطتج األداديمية في التدريس واإلشراف والبحـي العلمـي وعـن أنشـطتج 
ف الشـعبة أن غير األداديمية المتعلقة بخدمة المجتمـ  واللجـان وغيرهـا وعلـى مشـر 

 يقدم تقريرًا موحدًا عن الشعبة  لى رئيس القسم.
يلتـزم رئـيس القســم يتقـديم تقريــر يتضـمن رأيـج عــن القسـم وأنشــطتج  لـى عميــد  -1-ب

 الكلية.
يعــد عميــد الكليــة تقريــرًا يتضــمن رأيــة عــن الكليــة، وأنشــطة األقســام ويرفعــج  لــى  -2

 ي.الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامع
تكــون ســاعات العمــل األســبوعي لعضــو الهيئــة التدريســية أربعــين ســاعة تــوغ  علــى  -أ-27المــادة

 -األعمال التالية:
 التدريس. -1
 اإلشراف على الرسائل الجامعية. -2

 البحي العلمي. -3

 اإلرشاد األداديمي. -4

 مراجعات الطلبة. -5

 ة.المشاركة في المجالس واللجان الجامعية أو تلك التي تشارك فيها الجامع -6

 الواجبات الجامعية األمر . -7

يكــون العــ ء التدريســي لألســتاذ تســ  ســاعات معتمــدة، ولألســتاذ المشــارك واألســتاذ -ب
المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة، وللمدرس والمدرس المسـاعد ممـس عشـرة سـاعة 

 معتمدة.
 للرئيس  ذا اقتضت الحاجة أن يخفض الع ء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الـذي-ج

 يتولى مهام ومسؤوليات جامعية.
 ذا اســتوفى عضــو الهيئــة التدريســية العــ ء التدريســي المخصــ  لــج بمقتضــى أحكــام  -28المــادة

( مــن هـذا النظــام فتصـرف لــج المكافـحت عــن المحا ــرات 27الفقـرة )ب( مــن المـادة )
 اإل افية التي يلقيها دامل الجامعة.

افقة مطية مسبقة من الـرئيس ينـاء علـى تنسـي  مـن يجوغ لعضو الهيئة التدريسية بمو  -29المادة
عميد الكلية المستند  لى توصية رئـيس القسـم  لقـاء محا ـرات مـارج الجامعـة علـى ان 

 ال يتجاوغ عددها ثالث ساعات معتمدة أسبوعيًا مالل الفصل الدراسي الواحد.



 8 

 
 اإلجاغات واإليفاد واالنتداب واإلعارة

 
نوية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي تكون اإلجاغة الس -أ-30المادة

 -دما يلي:
ستة أسايي  لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليـة الطـ  المكلـف ب عمـال  -1

 طبية   افية.
 ثمانية أسايي  ألعضاء الهيئة التدريسية ممن يقومون ب عمال  دارية. -2

 .أحد عشر أسبوعًا ألعضاء الهيئة التدريسية اآلمرين -3
تــوغ  اإلجــاغة الســنوية المنصــو  عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة يــين الفصــول -ب

ــًا للتعليمــات التــي يصــدرها المجلــس لهــذه الغايــة،  ال  ذا اقتضــت طبيعــة عمــل الكليــة  وفق
مالف هـذا الترتيـ ، وفـي جميـ  األحـوال تكـون اإلجـاغة سـنوية وال يجـوغ ترصـيدها للسـنة 

 التي تليها.
تكليـــف عضـــو الهيئـــة التدريســـية بالعمـــل مـــالل  جاغتـــج الســـنوية لقـــاء مكافـــ ة للـــرئيس  -ج

 يحددها الرئيس.
للـــرئيس بعـــد االســـتئناس يـــرأي كـــل مـــن عميـــد الكليـــة ورئـــيس القســـم مـــنح عضـــو الهيئـــة  -31المـــادة

التدريســية  جــاغة ال تزيــد مــدتها علــى ثالثــة أســايي  ألداء فريضــة الحــ ، وتمــنح لــج هــذه 
 ة طيلة مدة مدمتج في الجامعة.اإلجاغة مرة واحد

 تحدد اإلجاغة المر ية والطارئة وشروي منحها بموج  تعليمات يصدرها الرئيس. -32المادة
 
يجــوغ مــنح عضــو الهيئــة التدريســية األردنــي المثبــت فــي الخدمــة الدائمــة فــي الجامعــة  -أ-33المــادة

مـدة سـنة كاملـة أو والذي يشغل فيها رتبة أسـتاذ أو أسـتاذ مشـارك  جـاغة تفـر  علمـي ل
مجــزأة لفصــلين أثنــين عــن كــل ســت ســنوات قضــاها ذلــك العضــو فــي مدمــة الجامعــة 
بصفتج أردنيـًا، شـريطة أن يقـدم مخططـا للبحـي أو البحـوث التـي سـيعدها مـالل هـذه 

 اإلجاغة.
(: يتقاضى عضو الهيئة التدريسية خالل إجازة التفرغ العلميي راتهيه وعالواتيه 1)  -ب

 النقل، وتحسب له هذه اإلجازة لجميع الغايات.باستثناء عالوة 
( ميين راتييب وعييالوات 100%(: يجييوز صييرا مةافييية بييهرية تنسييهة ) ت يييد عيين )2)

عضييو الهيئيية التدريسييية الييذج أمضييى إجييازة التفييرغ العلمييي فييي جامعيية عالمييية 
مرموقة أو مرك  بحث عالمي متمي  وتفرغ لهحوثيه العلميية خيالل اإلجيازة، وفي  

 التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. التعليمات
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يجــوغ لعضــو الهيئــة التدريســية الــذي مــنح  جــاغة تفــر  علمــي وبموافقــة مــن الــرئيس أن  -ج
 يعمل مالل هذه اإلجاغة دامل المملكة أو مارجها.

 يجوز الجمع تين إجازات التفرغ العلمي على أن تمنح هذه اإلجازة سنويًا. -د
يسية المجاغ  جاغة تفر  علمي هذه اإلجاغة مارج المملكـة  ذا أمضى عضو الهيئة التدر  -هـ

ألغراض البحي العلمي فيجوغ أن تدف  لج الجامعة أجور سفره مالل سنة التفر  ولمرة 
 واحدة ذهابًا وتيابًا وفقًا لتعليمات يصدرها الرئيس.

  علمي أن يقدم  لـى عميـد كليتـج عنـد على عضو الهيئة التدريسية الذي منح  جاغة تفر  -و
انتهـــاء  جاغتـــج تقريـــرًا وافيـــًا عـــن البحـــي أو البحـــوث العلميـــة التـــي أعـــدها مـــالل  جاغتـــج 
ليجــري تقييمهــا بمعرفــة رئــيس القســم وعميــد الكليــة، ويرفــ  التقريــر والتقــويم  لــى رئاســة 

ذي دفعــت لــج الجامعــة العتمــاده، وفــي حالــة عــدم اعتمــاده تســترد منــج جميــ  المبــال  الــ
 بمقتضى أحكام هذه المادة.

ال تقبـــل اســـتقالة عضـــو الهيئـــة التدريســـية مـــن عملـــج فـــي الجامعـــة مـــالل  جـــاغة التفـــر   -غ
مدمــة فعليــة لــج فــي الجامعــة  ال  ذا رد  مثييل مييدة التفييرغ العلميييالعلمــي أو قبــل مــرور 

 المبال  التي دفعت لج بمقتضى أحكام هذه المادة.
ن يمــنح عضــو الهيئــة التدريســية المثبــت فــي الخدمــة الدائمــة فــي الجامعــة يجــوغ أ -1-أ-34المــادة

 جــاغة دون راتــ  لمــدة فصــل دراســي أو ســنة قايلــة للتجديــد ســنة فســنة علــى أن ال يزيــد 
وال يمــنح  جــاغة ثانيــة بمقتضــى أحكــام هــذه المــادة  ال بعــد  سيينوات أربييعمجموعهــا علــى 

 مرور مثلي مدة اإلجاغة السابقة.
من أحكـام الفقـرة )أ( مـن هـذه المـادة عضـو الهيئـة التدريسـية الـذي يعـين فـي يستثنى  -2

 .الفئة العليا فيأو موظفًا  منص  وغير أو رئيس جامعة أردنية رسمية
ال تعتبــر اإلجــاغة دون راتــ  التــي تمــنح ألي عضــو مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية  -ب 

هايــة الخدمــة واالدمــار،  ال  ذا جــزءًا مــن مدمتــج فــي الجامعــة ألغــراض الترقيــة ومكافــ ة ن
قضاها في جامعة أردنية رسمية وفي كـل األحـوال تحسـ  لـج أقدميـة فـي الراتـ  فقـذ  ذا 

 قضاها في التدريس الجامعي.
مــ  مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، علــى أي جامعــة أردنيــة رســمية  -ج 

ليهــا فــي هــذه المــادة، أن تقــوم أمضــى فيهــا عضــو الهيئــة التدريســية اإلجــاغة المنصــو  ع
يتحويـــل مســـتحقاتج الماليـــة الخاصـــة بمكافـــ ة نهايـــة الخدمـــة واالدمـــار عـــن تلـــك المـــدة  لـــى 

 الجامعة.
يجــوغ فــي حــاالت ماصــة يقــدرها الــرئيس مــنح عضــو الهيئــة التدريســية  جــاغة ا ــطرارية دون  -35المــادة

 لرتبة.رات  لمدة ال تزيد على فصل دراسي واحد، ولمرة واحدة في ا
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يجوغ بقرار من الرئيس يناًء على تنسي  مجلـس الكليـة المسـتند  لـى توصـية مجلـس القسـم  -أ-36المادة
 يفــاد عضــو الهيئــة التدريســية فــي دورات علميــة مــارج الجامعــة، وتعتبــر مــدة اإليفــاد جــزءًا مــن 

 مدمتج الفعلية في الجامعة ألغراض الترقية واإلدمار ومكاف ة نهاية الخدمة.
يصدر المجلس يناء على تنسي  الرئيس التعليمات الالغمة لتنظيم األمـور المتعلقـة باإليفـاد  -ب 

 بما في ذلك األمور المالية.
يجـوغ  يفـاد المحا ـر المتفـر  فــي بعثـة علميـة وفقـًا ألحكــام نظـام البعثـات العلميـة المعمــول  -ج 

 يها في الجامعة.
سـية للقيـام ب عمـال وظيفيـة أمـر  دامـل الجامعـة، يجوغ انتداب عضـو الهيئـة التدريأ.  -37المادة

 لجميع الغايات.وتعتبر مدة انتدابج جزءًا من مدمتج الفعلية في الجامعة 
كليية إليى أخيرو أو إليى مركي  مين مرااي  الجامعية  مينب. يجوز نقيل عضيو الهيئية التدريسيية 

 بقرار من المجلس تناًء على توصية من اللجنة.
عضــو الهيئــة التدريســية المثبــت فــي الخدمــة الدائمــة فــي الجامعــة  لــى  يجــوغ  عــارة -أ-38المــادة

أو دوليــة للعمــل فيهــا لمــدة فصــل دراســي أو أدثــر،  نيييةردأردنييية أو رييير أ جهــة حكوميــة
علــى أن ال تتجــاوغ مـــدة اإلعــارة ثـــالث ســنوات، وأن ال يعـــار مــرة أمـــر   ال بعــد مضـــي 

 مثلي مدة  عارتج السابقة.
لجمييع عضو الهيئة التدريسية جزءًا من مدمتج الفعلية في الجامعة  تعتبر مدة  عارة -ب 

 .الغايات
تتحمييل الجهيية المعييار إليهييا عضييو الهيئيية التدريسييية رواتهييه وعالواتييه ومسيياهمة  -ج 

الجامعيية فييي صييندوا ا)دخييار ومةافييية نهاييية الادميية ولجييازة التفييرغ العلمييي عيين مييدة 
يسيييية فيييي دفيييع مسييياهمته فيييي صيييندوا اإلعيييارة عليييى أن يسيييتمر عضيييو الهيئييية التدر 

 ا)دخار.
 

 المحا رون المتفرغون واألساتذة الزائرون 
يجوغ تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد أو لقاء مكاف ة شهرية في رتبـة أسـتاذ غائـر  -أ-39المادة

 -أو أستاذ مشارك غائر أو أستاذ مساعد غائر  ذا كان:
 يحمل الرتبة من جامعة تعترف يها الجامعة. -1
وحاصاًل على المؤهل العلمي المنصو  عليج  -2

 ( من هذا النظام.9في المادة )

ال تعتبر مدة مدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموج  أحكام الفقرة )أ( مـن هـذه  -ب
 المادة مدمة ألغراض الترقية ومكاف ة نهاية الخدمة واالدمار واإلسكان.

كل من مجلس الكلية ومجلس القسم، الموافقة علـى للمجلس يناًء على تنسي  اللجنة و  -40المادة
التعاقــد مــ  محا ــرين متفــرغين مــؤهلين فــي تــدريس المــواد التــي ســيكلفون يتدريســها 

 وذلك للعمل في الجامعة وفق الشروي الواردة في العقد.
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تحســ  للمحا ــر المتفــر  المعــين عضــوًا فــي الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة ألغــراض  -41المــادة
مــدة مدمتــج كاملــة أو أي جــزء منهــا، كمــا يعتمــد كــل أو بعــض  والتفييرغ العلمييي الترقيــة

البحوث التي نشرها مالل مدمتج في الجامعة أو في جامعة أمر  وهو يرتبة محا ـر 
 متفر  حاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وفقًا لتعليمات يصدرها الرئيس.

لكلية، واالستئناس يرأي مجلس القسم ووفقًا لألسس للرئيس يناًء على تنسي  عميد ا -أ-42المادة
المقــررة فــي الجامعــة تكليــف محا ــرين غيــر متفــرغين للتــدريس أو القيــام ب عمــال 

 التدري  في الجامعة مالل فصل واحد أو أدثر.
للــرئيس وفقــًا لألســس والشــروي التــي يقررهــا دعــوة أشــخا  مــن مــارج الجامعــة  -ب 

 هام علمية فيها لمدة محددة.اللقاء محا رات أو القيام بم
 

 انتهاء الخدمة
 
تنتهــي مدمــة عضــو الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة اعتبــارًا مــن التــاريخ الــذي يحــدده  -43المــادة 

القرار الصادر يذلك عن الجهة المختصة أو من تاريخ حـدوث الواقعـة التـي تنتهـي 
 -يها الخدمة في أي من الحاالت التالية:

 قبول االستقالة. -أ
 م التثبيت.عد -ب

 فقد الوظيفة. -ج
 االستغناء عن الخدمة أو انتهاء العمل الذي عين ألجلج أو  نهاء العقد. -د
 العزل. -هـ
 فقد شري من شروي التعيين الواردة في هذا النظام. -و
 تمــام الســبعين مــن العمــر، ويكــون انتهــاء الخدمــة فــي هــذه الحالــة اعتبــارًا مــن  -غ

 أتم فيج سن السبعين.نهاية العام الجامعي الذي 
 الوفاة. -ح

يقــدم عضــو الهيئــة التدريســية اســتقالتج مطيــًا  لــى عميــد الكليــة المخــت  قبــل ثالثــة  -أ-44المــادة
أشهر على األقل من يدء أي فصل دراسي، وللرئيس عـدم التقيـد يهـذا الشـري الزمنـي 

  ذا رأ  مبررًا لذلك.
قالتج مالل مدة ال تزيد على   ثمانيـة يبل  عضو الهيئة التدريسية القرار بش ن است -ب 

 أسايي  من تاريخ تقديمها وتال اعتبرت مقبولة حكمًا.
على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالتج أن ال ينقطـ  عـن عملـج  لـى أن يـتم -ج

 تبليغج بقبولها وتال اعتبر فاقدًا لوظيفتج. 
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 ذا تغيـــ  عـــن عملـــج دون عـــذر يقبلـــج  يعتبـــر عضـــو الهيئـــة التدريســـية فاقـــدًا لوظيفتـــج -45المـــادة
المجلس مدة تزيد على ثالثة أسايي  متصلة، وال يجوغ  عادة تعيينج أو استخدامج في 

 الجامعة  ال بقرار من المجلس.
تحـــدد األحكـــام المتعلقـــة بـــاألمور الماليـــة المترتبـــة علـــى قبـــول اســـتقالة عضـــو الهيئـــة  -46المـــادة

نظــام المكافــ ة والتعــويض وصــندوق االدمــار التدريســية أو فقــده لوظيفتــج بمقتضــى 
 المعمول بج في الجامعة.

 
 اإلجراءات الت ديبية

 
علــى عضــو الهيئــة التدريســية القيــام بالمهــام والواجبــات الجامعيــة المنوطــة بــج، والتقيــد  -47المــادة

ب حكــام القــوانين واألنظمــة والتعليمــات والقــرارات المعمــول يهــا، وان يمتنــ  فــي ســياق 
أي مــــــن األمــــــور التاليــــــة تحــــــت طائلــــــة المســــــؤولية والعقوبــــــات الت ديبيــــــة ذلــــــك عــــــن 

 -المنصو  عليها في هذا النظام:
القيــــام بــــ ي عمــــل يتعــــارض مــــ  مهامــــج وواجباتــــج الجامعيــــة أو اإلســــاءة  لــــى ســــمعة  -أ

 الجامعة أو العاملين فيها.
ممارســـة أي نشـــاي حزبـــي أو أي نشـــاي ذي صـــفة أو دافـــ  طـــائفي أو  قليمـــي دامـــل  -ب

 امعة أو استغالل عملج للدعوة لهذه األنشطة.الج

االشــتراك فــي عضــوية مجــالس  دارة المؤسســات ومجــالس  دارة الشــركات  ال  ذا كلــف -ج
 يذلك من الرئيس أو بموافقتج.

 ذا مالف عضو الهيئة التدريسية القوانين واألنظمة والتعليمات والقـرارات المعمـول يهـا  -48المادة
 -وبات الت ديبية التالية:فتوق  عليج أي من العق

التنبيــج، فــإذا أوقعــت عليــج هــذه العقوبــة مــرتين مــالل ثــالث ســنوات متتاليــة ترفــ  فــي  -أ
 المرة الثالثة  لى عقوبة اإلنذار.

اإلنـذار، فــإذا أوقعــت عليــج هـذه العقوبــة مــرتين مــالل ممـس ســنوات متتاليــة ترفــ  فــي  -ب
 المرة الثالثة  لى عقوبة اإلنذار النهائي.

ار النهـــائي، ويحـــال مـــن أوقعـــت عليـــج هـــذه العقوبـــة  لـــى المجلـــس التـــ ديبي  ذا اإلنـــذ -ج
 أرتك  أي مخالفة بعد ذلك.

ت مير النظـر فـي الترقيـة بعـد تـوافر شـروطها فيـج علـى أال تقـل مـدة التـ مير عـن سـنة  -د
 وال تزيد على ثالث سنوات.

اإليقـــاف علـــى ثـــالث   يقـــاف رثـــار التثبيـــت فـــي الخدمـــة الدائمـــة، علـــى أن ال تزيـــد مـــدة -هــــ
 سنوات.

 االستغناء عن الخدمة م  صرف جمي  المستحقات المالية. -و
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 العزل من الجامعة م  الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق اإلدمار. -غ
( مــن هــذا النظــام، توقــ  العقوبــات الت ديبيــة المنصــو  50مــ  مراعــاة أحكــام المــادة ) -49المــادة

 -( من هذا النظام وفقًا للصالحيات التالية:48عليها في المادة )
لــرئيس القســم أن يوقــ  عقوبــة التنبيــج ويجــوغ لمــن أوقعــت عليــج أن يســت نف  -أ

 القرار يذلك  لى العميد المخت  مالل سبعة أيام من تاريخ تبليغج.
لعميد الكلية أن يوق  عقـوبتي التنبيـج واإلنـذار، ويجـوغ لمـن أوقعـت عليـج أي  -ب

القرار يذلك  لى الرئيس مالل سبعة أيام مـن تـاريخ تبليغـج  منهما أن يست نف
وللعميــــد تشــــكيل لجنــــة تحقيــــق فــــي المخالفــــات المنســــوبة  لــــى عضــــو الهيئــــة 

 التدريسية قبل  يقا  أي من هاتين العقوبتين.

 للرئيس أن يوق  عقوبة التنبيج وعقوبة اإلنذار وعقوبة اإلنذار النهائي.-ج
ي مـــن العقوبـــات الت ديبيـــة المنصـــو  عليهـــا فـــي للمجلـــس التـــ ديبي  يقـــا  أ -د

( مـــن هـــذا النظـــام، وذلـــك وفقـــًا لمـــا يتبـــين لـــج وبمـــا يتناســـ  مـــ  48المـــادة )
 ظروف المخالفة الت ديبية.

ال يجوغ  يقا  أي عقوبة ت ديبية من حامل رتبة أداديميـة أو  داريـة أدنـى علـى حامـل  -أ-50المادة
صـية بإيقـا  العقوبــة  لـى حامـل الرتبـة األعلــى رتبـة أعلـى، وفـي هـذه الحالــة ترفـ  التو 

 الذي يحق لج  يقا  العقوبة.
ال يجوغ  يقا  أي عقوبـة ت ديبيـة أو تشـديدها أو تخفيفهـا قبـل سـما  أقـوال عضـو  -ب

الهيئــة التدريســية وتتاحــة الفرصــة لــج للــدفا  عــن نفســج، وذلــك مــن الجهــة التــي لهــا 
 تخذة بحقج.صالحية النظر في اإلجراءات الت ديبية الم

يشـكل، بقـرار مـن المجلـس، المجلـس التـ ديبي االيتـدائي لمـدة سـنة قايلـة للتمديـد مـن  -أ-51المادة
ممســة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة ممــن يحملــون رتبــة أســتاذ ويعــين 
المجلس رئيسًا لهذا المجلس الت ديبي من يين أعضـائج وللمجلـس  عفـاء أي مـنهم مـن 

 لت ديبي االيتدائي أو قبول  عفائج منها.عضوية المجلس ا
يشكل المجلس الت ديبي االستئنافي لمدة سنة قايلـة للتمديـد بقـرار مـن المجلـس يرئاسـة -ب

أحــد نــواب الــرئيس وعضــوية أربعــة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة ممــن 
ــــس التــــ ديبي  ــــاء أي مــــنهم مــــن عضــــوية المجل ــــون رتبــــة أســــتاذ، وللمجلــــس  عف يحمل

 الستئنافي أو قبول  عفائج منها.ا
للمجلــس تعيــين عضــو احتيــاطي أو أدثــر فــي كــل مــن المجلســين التــ ديبيين  -ج

ليحـل محـل أي عضـو أصـيل يتغيـ  عـن جلسـات أي منهمـا ألي سـب  مــن 
 األسباب.
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يجتمـ  كــل مـن المجلســين التـ ديبيين يـدعوة مــن رئيسـج ويتكــون النصـاب القــانوني ألي  -52المـادة
أي منهمـــا بحضـــور مـــا ال يقـــل عـــن ثالثـــة مـــن أعضـــائج علـــى أن يكـــون  جلســـة يعقـــدها

 رئيسج من يينهم ويتخذ أي من المجلسين قرارتج ب غلبية أصوات أعضائج على األقل.
 ذا نسبت  لى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكو  بحقج، ورأ   -أ-53المادة

ا يملــك هــو أو رئــيس القســم صــالحية العميــد أنهــا تســتوج  عقوبــة ت ديبيــة أشــد ممــ
 يقاعها، فيترت  عليج رف  أمر المخالفة أو الشـكو   لـى الـرئيس معـزغة بالتحقيقـات 
 التي أجريت بش نها م  مطالعتج أو مطالعة رئيس القسم حس  مقتضى الحال.

للــرئيس اتخــاذ اإلجــراءات التــي يراهــا  ــرورية بشــ ن المخالفــة أو الشــكو  التــي ترفــ  -ب
بمقتضـــى أحكـــام الفقـــرة )أ( مـــن هـــذه المـــادة، وذلـــك وفقـــًا لمـــا تقضـــي بـــج الوقـــائ   ليـــج 

المتصلة يهذه المخالفة أو الشكو  بما فـي ذلـك  يقـا  العقوبـة الت ديبيـة المناسـبة وفقـًا 
لصـالحياتج علـى المخـالف أو تشـكيل لجنـة ثالثيـة للتحقيـق معـج يرئاسـة أحـد أعضــاء 

أستاذ، ووفقًا لنتائ  التحقيق يتخذ الرئيس اإلجـراء  الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة
 المناس   ما بحفظ ملف المخالفة أو  يقا  العقوبة أو  حالتها  لى المجلس الت ديبي.

 ذا قــرر الـــرئيس تقــديم المخـــالف  لـــى المجلــس التـــ ديبي فيتـــولى رئــيس لجنـــة التحقيـــق -ج
الــدفا  عـــن تقريــر لجنـــة الثالثيــة المنصــو  عليهـــا فــي الفقـــرة )ب( مــن هــذه المـــادة 

 التحقيق أمام المجلس الت ديبي بما في ذلك تقديم المرافعات والبينات.
يبلـــ  عضـــو الهيئـــة التدريســـية المحـــال  لـــى المجلـــس التـــ ديبي ينســـخة مـــن الئحـــة  -أ-54المـــادة 

المخالفـة المنســوبة  ليـج فــي مكـان عملــج فـي الجامعــة أو فـي مكــان  قامتـج، وذلــك 
األقـــل مــن موعــد الجلســة المحـــددة للشــرو  فــي النظــر فـــي  قبــل ســبعة أيــام علــى

 المخالفة، ولج الرد مطيًا على الالئحة مالل تلك المدة.
لعضو الهيئة التدريسية المحال  لى المجلس الت ديبي اإلطـال  علـى جميـ  أوراق -ب

ملف اإلجراءات الت ديبيـة، وحضـور المحادمـة ينفسـج أو امتيـار وكيـل عنـج لـذلك 
امـــل الجامعـــة أو مـــن مارجهـــا ليحضـــر معـــج جلســـات المحادمـــة الغـــرض مـــن د
 للدفا  عنج.

للرئيس توقيف عضـو الهيئـة التدريسـية المحـال  لـى المجلـس التـ ديبي أو المـدعي -ج
العام أو المحكمة عن العمل، وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبج وعالواتج علـى 

الواتــج مــالل انــج يجــوغ للــرئيس صــرف مــا ال يزيــد علــى نصــف راتبــج ونصــف ع
 مدة توقيفج عن العمل.

 ذا صدر القرار النهائي للمجلس الت ديبي أو الحكم القضـائي القطعـي يتبرئـة عضـو  -أ-55المادة
الهيئة التدريسية، عن المخالفة المسلكية التي أسندت  ليج حس  مقتضى الحال، 

 ل.فيستحق راتبج كاماًل م  العالوات عن المدة التي أوقف ماللها عن العم
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أما  ذا أدت محادمة عضو الهيئة التدريسية أمام المجلس الت ديبي  لـى  دانتـج أو -ب
أوقعــــت عليــــج عقوبــــة ت ديبيــــة غيــــر عقوبــــة االســــتغناء عــــن مدمتــــج، أو العــــزل، 
فيســتحق راتبــج كــاماًل مــ  العــالوات عــن المــدة التــي أوقــف ماللهــا عــن العمــل  ذا 

سـتة أشـهر فيسـتحق نصـف راتبـج  دانت ال تزيد على ستة أشهر، وتذا غادت على
 م  نصف عالواتج عن المدة الزائدة عن األشهر الستة.

ال يســتحق عضــو الهيئــة التدريســية الــذي صــدر قــرار باالســتغناء عــن مدمتــج أو -ج
عزلـج أي جزء من راتبج وعالواتج اعتبـارًا مـن تـاريخ  حالتـج  لـى المجلـس التـ ديبي 

لفـة المسـلكية التـي ارتكبهـا والتـي أسـندت أو المدعي العام أو المحكمـة عـن المخا
 ليـج حسـ  مقتضــى الحـال علــى أن ال يطلـ  منــج رد المبـال  التــي تقا ـاها مــن 
راتبج وعالواتج مالل مدة  يقافج عن العمل بمقتضى أحكام الفقرة )ج( مـن المـادة 

 ( من هذا النظام.54)
ديبيــــة مــــالل مــــدة ال تتجــــاوغ ينعقــــد المجلــــس التــــ ديبي للنظــــر فــــي اإلجــــراءات الت  -أ-56المــــادة

 أسبوعين من تاريخ  حالة المخالفة  ليج.
تكون جلسات كل من المجلسين الت ديبيين سرية بما في ذلك الجلسـة التـي يتلـى                     -ب 

 فيها قرار المجلس.
القسـم،  لكل من المجلسين التـ ديبيين دعـوة الشـهود أو الخبـراء وسـما  أقـوالهم بعـد  داء -57المادة

وألي من المجلسين تشـكيل أي لجنـة يراهـا مناسـبة مـن يـين أعضـائج للتحقيـق فـي أي 
أمــر يتعلــق بالمخالفـــة التــي ينظـــر فيهــا بمـــا فــي ذلـــك  جــراء الكشـــف الحســي بمعرفـــة 

 الخبراء لتمكينج من  صدار القرار المناس .
التـــ ديبيين عـــن أي   ذا تغيـــ  عضـــو الهيئـــة التدريســـية المحـــال  لـــى أي مـــن المجلســـين-58المـــادة

 جلسة من الجلسات، فتتخذ اإلجراءات الت ديبية بحقج بصورة غيايية.
يحق لمن صدر بحقج قرار من المجلس الت ديبي االيتـدائي بإيقـا  أي مـن العقوبـات  -أ-59المادة

( مــن 48المنصــو  عليهــا فــي أي مــن الفقــرات )د( و )هـــ( و )و( و )غ( مــن المــادة )
القــرار لــد  المجلـس التــ ديبي االســتئنافي ويـود  الطعــن يالئحــة  هـذا النظــام الطعــن فـي

مطية في مكت  الرئيس مقايل  يصال من مدير هذا المكتـ  وتحـال الئحـة االسـتئناف 
  لى رئيس المجلس الت ديبي االستئنافي للنظر فيها.

يبل  المسـت نف بمـذكرة بموعـد الجلسـة التـي سـيعقدها المجلـس التـ ديبي االسـتئنافي  -ب
للنظر في االستئناف  لى مركز عملج في الجامعة أو  لى مكان  قامتـج، وذلـك قبـل 

 الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يومًا على األقل.
يعتبر قرار المجلس الت ديبي االيتدائي قطعيـًا  ذا لـم يسـت نفج مـن صـدر القـرار بحقـج -ج

 مالل المدة القانونية المقررة.   
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الجامعة القيام بجمي  التبليغات المتعلقة باإلجراءات الت ديبية المنصو  تتولى رئاسة  -60المادة
 عليها في هذا النظام.

 ذا رأ  الـرئيس أو أي مـن المجلسـين التـ ديبيين أو أي لجنـة تقـوم بـالتحقيق فــي أي  -أ-61المـادة
مخالفة ت ديبية أن المخالفة التي يجري النظر فيها تشـكل جريمـة جزائيـة فيحيـل الـرئيس 
القضــــية  لــــى المــــدعي العــــام المخــــت  التخــــاذ اإلجــــراءات القانونيــــة بشــــ نها وتوقــــف 

 اإلجراءات الت ديبية  لى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
 ن صـــدور حكـــم فـــي القضـــية الجزائيـــة بعـــدم مســـؤولية عضـــو الهيئـــة التدريســـية أو -ب

دون اتخــاذ اإلجــراءات الت ديبيــة  تبرئتــج مــن التهمــة الجزائيــة التــي نســبت  ليــج ال يحــول
 بحقج بمقتضى أحكام هذا النظام.

 تنفذ األحكام القطعية الصادرة في القضايا الت ديبية بقرار من الرئيس. -62المادة
تطبق على رئيس وأعضاء أي مجلس ت ديبي أحكام رد القضاة المنصـو  عليهـا فـي  -63المادة

 .قانون أصول المحادمات المدنية المعمول بج
 

 أحكام عامة
يصدر المجلـس ينـاء علـى تنسـي  الـرئيس التعليمـات الالغمـة لتنفيـذ أحكـام هـذا النظـام  -64المادة

 على أن ال تتعارض م  أحكامج.
علـى أن تبقـى  1998( لسـنة 67يلغى )نظام الهيئة التدريسية فـي جامعـة مؤتـة( رقـم ) -65المادة

مفعــول  لــى أن يــتم الغا هــا أو اســتبدال التعليمــات والقــرارات الصــادرة بمقتضــاه ســارية ال
 غيرها يها وفقًا ألحكام هذا النظام.

 
 
 
 


