ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

اﻟﻤﺤﺘوى
اﻟﻤوﻀوع

)

) (1اﻟﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ

14-1

) (2اﻟﻨظﺎم اﻟداﺨﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء

5-1

) (3ﻨظﺎم ﻤﻨﺢ اﻟدرﺠﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدات

2-1

) (4ﻨظﺎم اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

5-1

) (5اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ

10-1

) (6ﻨظﺎم اﻟرواﺘب واﻟﻌﻼ وات

7-1

) (7ﻨظﺎم ﺼﻨدوق اﻟطﻠﺒﺔ

5-1

) (8ﻨظﺎم اﻟﻠوازم واﻟﻤﺸﺘرﻴﺎت واﻟﻌطﺎءات

16-1

) (9ﻨظﺎم اﻟﻤوظﻔﻴن

11-1

) (10ﻨظﺎم اﻟﺒﻌﺜﺎت واﻹﻴﻔﺎد

5-1

 (11ﻨظﺎم اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ

4-1

) (12ﻨظﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴﺴﻴﺔ*

F0

اﻟﺼﻔﺤﺔ

-

Î

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

اﺴﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻨص اﻟﻔﻘرة "أ" ﻤن اﻟﻤﺎدة "  "34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم"  "18ﻟﺴﻨﺔ 2018اﻟﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ اﻵﺘﻲ:

"ﻟﻤﺠﻠس أﻤﻨﺎء اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻤﺸروﻋﺎت اﻷﻨظﻤﺔ اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ورﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس)ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﺎﻟﻲ ( ﻹﻗرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘﻀﻤن ذﻟك اﻋﺘﻤﺎد ﻨظﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ

اﻟﺘدرﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤطﺒق ﻓﻲ أي ﻤن اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟرﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺴﻠم اﻟرواﺘب".

) (1
ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻷﺍﺳﺎ��ﻱ �� ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ
ﻟﺴﻨﺔ 2018
ﺼﺎدر ﺒﻤوﺠب اﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم ) (18ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
اﻟﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(1

اﻟﻤﺎدة ):(2

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

ﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻟﻨظﺎم " اﻟﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﺴﻨﺔ  ،"2018وﻴﻌﻤﻝ ﺒﻪ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻗ اررﻩ.
ﻴﻛون ﻟﻠﻛﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺘﻴﺔ  -ﺤﻴﺜﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم  -اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ أدﻨﺎﻩ  ،ﻤﺎ ﻟم ﺘدﻝ

اﻟﻘرﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ذﻟك:

اﻟﻘﺎﻨون:

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

اﻟﻤﺠﻠس:

ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء:

اﻟرﺌﻴس

:

اﻟﻬﻴﺊ
اﻟﻤﺎدة ):(3

ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم )
ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻤﺠﻠس أﻤﻨﺎء ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

:

اﻟﻌﻤﻴد:

اﻟﻤﺎﻟك:

 (18ﻟﺴﻨﺔ

2018

رﺌﻴس ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

ﻋﻤﻴد اﻟﻛﻠﻴﺔ أو ﻋﻤﻴد اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ

ﺸرﻛﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﻠﺘﻌﻠﻴم واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر
ة:

ﺸرﻛﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﻠﺘﻌﻠﻴم واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر

م ﺠﻠس إدارة

ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ذات اﺴﺘﻘﻼﻝ ﻤﺎﻟﻲ ٕواداري ،وﻟﻬﺎ ﺒﻬذﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺤق ﺘﻤﻠك اﻷﻤواﻝ
اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ وﻏﻴر اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔٕ ،واﺠراء اﻟﺘﺼرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺤق اﻟﺘﻘﺎﻀﻲٕ ،واﺒرام اﻟﻌﻘود،

واﻻﻗﺘراض ،وﻗﺒوﻝ اﻟوﻗف واﻟﻤﺴﺎﻋدات واﻟﺘﺒرﻋﺎت واﻟﻬﺒﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻟوﺼﺎﻴﺎ ﺒﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ،وأن
U

U

ﺘﻨﻴب ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺠراءات اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أو اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤن ﺘﺸﺎء.

اﻟﻤﺎدة ):(4

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺘدرﻴس ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻟﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ،أن

اﻟﻤﺎدة ):(5

ﺘﻬدف اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ إﻟﻰ ﺨدﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻨﻲ و اﻟﻌرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲ واﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﻤﻛﻨﺔ ،وأﻫﻤﻬﺎ:

ﻴﻘرر اﺴﺘﺨدام ﻟﻐﺔ أﺨرى ﻟﻠﺘدرﻴس ﺒﺼورة ﻤؤﻗﺘﺔ ،ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻟﻀرورة ذﻟك.

أ .إﻋداد اﻟﻛوادر اﻟﺒﺸرﻴﺔ اﻟﻤدرﺒﺔ واﻟﻤؤﻫﻠﺔ اﻟﻤﺘواﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎت ﺴوق اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

واﻟدوﻟﻲ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻷﺒﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺘطوﻴرﻩ ،وذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ

إﺘﺎﺤﺔ ﻓرص اﻟدراﺴﺔ واﻟﺘﺨﺼص واﻟﺘﻌﻤق ﻓﻲ ﻤﻴﺎدﻴن اﻟﻤﻌرﻓﺔ.

ب ﺘﻌﻤﻴق اﻟﻌﻘﻴدة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟروﺤﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ وﺘﻌزﻴز اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟوطﻨﻲ واﻟﻘوﻤﻲ

 ،ﻤﻊ

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

اﻟﻘﻴم اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ )اﻟﻌﻠم و اﻹﻴﻤﺎن و اﻟﻌﻤﻝ و اﻟﺨﻠق و اﻟﺘﻌﺎون(.

ج .اﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،وﻨﺸر ﺘراﺜﻬﺎ ،و ﺘﻔﻌﻴﻝ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻨﻬﻀﺔ اﻷﻤﺔ وﻓﻲ
2

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

ﺘرﺸﻴد اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻤﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﺘﺄﺼﻴﻝ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌددة.

د .ﺘﻌزﻴز اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺸوري واﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺤرﻴﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻷﻛﺎدﻴﻤﻲ ،وﺤق اﻟﺘﻌﺒﻴر ،واﺤﺘرام اﻟرأي
واﻟرأي اﻵﺨر ،واﻟﻌﻤﻝ ﺒروح اﻟﻔرﻴق ،وﺘﺤﻤﻝ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ،واﺴﺘﺨدام اﻟﺘﻔﻛﻴر اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻨﺎﻗد.

ه ﺘوﻓﻴر اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟداﻋﻤﺔ ﻟﻺﺒداع واﻟﺘﻤﻴز واﻻﺒﺘﻛﺎر وﺼﻘﻝ اﻟﻤواﻫب.
و .ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﺘراث اﻟوطﻨﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ،واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ

ﻟﻠدارﺴﻴن ،ﻤﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻻﻨﻔﺘﺎح اﻟواﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠوم اﻷﻤم اﻷﺨرى وﻟﻐﺎﺘﻬﺎ وﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻬﺎ وﺘﺠﺎرﺒﻬﺎ.

ي وﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤراﺤﻝ اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﺎﻟﻲ  ،وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺄﻟﻴف اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻬﺎ
ز .اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻋﻠم ة
واﻟﺘرﺠﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ٕواﻟﻴﻬﺎ.
ح .اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻵداب واﻟﻔﻨون واﻟﻌﻠوم وﻏﻴرﻫﺎ.

ط ﺘﻨﻤﻴﺔ إﻟﻤﺎم اﻟدارﺴﻴن ﺒﻠﻐﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ واﺤدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻓﻲ ﻤﻴﺎدﻴن ﺘﺨﺼﺼﻬم
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﺨدام ﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻤﻴﺎدﻴن.

ٕ ،واﻛﺴﺎﺒﻬم ﻤﻬﺎرات

اﻟﻤوﺠﻪ ﻟﺨدﻤﺔ
ي ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ودﻋﻤﻪ ورﻓﻊ ﻤﺴﺘواﻩ  ،وﺒﺨﺎﺼﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘطﺒﻴﻘﻲ
ّ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﻨﻤﻴﺘﻪ.

ك ﺒﻨﺎء ﻨواة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ٕواﻨﺘﺎج اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ.
ﻝ .إﻴﺠﺎد ارﺘﺒﺎط ﻤؤﺴﺴﻲ وﺜﻴق ﺒﻴن اﻟﻘطﺎﻋﻴن اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻤن ﺠﻬﺔ  ،وﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤن
ﺠﻬﺔ أﺨرى ،ﻟﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻤؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ،ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﻫذﻴن اﻟﻘطﺎﻋﻴن  ،ﻋن
طرﻴق اﻻﺴﺘﺸﺎرات واﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘطﺒﻴﻘﻲ.

م .ﺘوﺜﻴق اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ

 ،ﻤﻊ

اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ،وﺘوﺴﻴﻊ ﻤﻴﺎدﻴﻨﻪ ﻓﻲ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤدﻴﺜﺔ
واﻟﻤﺘطورة.

ن .ﻓﺘﺢ ﻓروع وﻤراﻛز وﻤﻛﺎﺘب ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ داﺨﻝ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻷردﻨﻴﺔ اﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ وﺨﺎرجﻫﺎ ،ﺒﻘرار ﻤن اﻟﻤﺠﻠس
اﻟﻤﺎدة ):(6

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء.

أ .ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ إﻨﺸﺎء ﻤراﻛز ﻟﻠﺘﻌﻠﻴم
واﻟﺘدرﻴب واﻻﺴﺘﺸﺎرات واﻟﺨدﻤﺎت ٕواﻨﺸﺎء ﻤدارس وأي ﺒراﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أو
ﺨﺎرﺠﻪ.
ب .ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻘرار ﻤن اﻟﻤﺠﻠس ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،ﻓﺘﺢ ﻓروع وﻤراﻛز وﻤﻛﺎﺘب


ارﺘﺒﺎط ﻟﻬﺎ داﺨﻝ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ وﺨﺎرﺠﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻬﺎ إﻨﺸﺎء ﻤﻌﺎﻫد وﻤراﻛز ﻟﻠﺒﺤوث واﻟﺘﻌﻠﻴم ،إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ
3
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اﻷﻨظﻤﺔ

اﻟﻛﻠﻴﺎت واﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،واﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،وﻴﺠوز ﻟﻬﺎ دﻤﺞ أي ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴرﻩ أو إﻟﻐﺎؤﻩ
اﻟﻤﺎدة ):(7

ﺒﺎﻟطرﻴﻘﺔ ذاﺘﻬﺎ.

واﺜﻨﻲ ﻋﺸر ﻋﻀواً ،ﻤﻤن

أ.

ﻴﻛون ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﻠس ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،ﻴﺘﺄﻟف ﻤن رﺌﻴس

ب.

ﻴﻨﺘﺨب ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻨﺎﺌﺒﺎً ﻟﻠرﺌﻴس ،ﻴﺘوﻟﻰ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺒﻪ.

ﻴﺤﻤﻠون اﻟدرﺠﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺤداً أدﻨﻰ ،ﻴﻌﻴﻨﻬم اﻟﻤﺠﻠس ﻤدة أرﺒﻊ ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﻴد.

ج.

إذا ﺸﻐر ﻤرﻛز رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،أو أي ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻪ ،ﻴﻌﻴن ﺒدﻴﻝ ﻟﻪ ﻟﻠﻤدة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ وﻓﻘﺎً

د.

ﻻ ﻴﺠوز ﻟﻠرﺌﻴس أو ﻤن ﻛﺎن رﺌﻴﺴﺎً ﺴﺎﺒﻘﺎً ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ أن ﻴﻌﻴن رﺌﻴﺴﺎً ﻟﻤﺠﻠس أﻤﻨﺎﺌﻬﺎ ﻗﺒﻝ ﻤرور

ه.

ﻟﻠطرﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺠرى ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﻴﻴن ﻤن ﺸﻐر ﻤرﻛزﻩ.

ﻤدة ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ ﺘرﻛﻪ ﻤﻨﺼﺒﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز ﻟﻌﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس أو

اﻟﻤوظف اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أن ﻴﻛون ﻋﻀواً ﻓﻲ ﻤﺠﻠس أﻤﻨﺎﺌﻬﺎ.

يﺸﻛﻝ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻟﺠﻨﺔ أﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ ،وﻟﺠﻨﺔ إدارﻴﺔ وﻤﺎﻟﻴﺔ ،وأﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ داﺌﻤﺔ
ُ
أﺨرى ﻴراﻫﺎ ﻻزﻤﺔ ،ﻟدراﺴﺔ اﻟﻤواﻀﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،وذﻟك ﺤﺴب اﺨﺘﺼﺎص ﻛﻝ

ﻟﺠﻨﺔ.
و.

ﻴﻌﻘد ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤرم اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤرة ﻛﻝ ﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ،وﻛﻠﻤﺎ دﻋت

اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،وﺘﺨﺼص اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻛﺎﻨﺎً ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً ﻟﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء وﺠﻬﺎزﻩ اﻹداري ،ﻟﻤزاوﻟﺔ

أﻋﻤﺎﻟﻬم وﻋﻘد اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬم.

اﻝم ادة ):(8

ز.

ﻴﺼدر ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻨظﻴم اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ وأﻋﻤﺎﻟﻪ.

أ.

ﻴﺸ ّﻛﻝ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻵﺘﻲ:

1
2
3
4

ب.

رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﺒﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻬﻴﺌﺔ.

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

ﻋﻀوان اﺜﻨﺎن ﻤن ﻗطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﺒﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻬﻴﺌﺔ.

ﻋﻀوان اﺜﻨﺎن ﻤن ذوي اﻟﺨﺒرة واﻟرأي ﻤن ﻏﻴر أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ

أن ﻴﻛون أﺤدﻫﻤﺎ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ.

5

ﺜﻼﺜﺔ أﻋﻀﺎء ﺘﻨﺴﺒﻬم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ.

6

رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

ﺘﻘﺒﻝ اﺴﺘﻘﺎﻟﺔ رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء وأي ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻪ  ،وﻴﺘم إﻋﻔﺎؤﻫم ﻤن ﻤﻨﺎﺼﺒﻬم ﺒﻘرار ﻤن
4
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اﻟﻤﺎدة ):(9

اﻷﻨظﻤﺔ

اﻟﻤﺠﻠس ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب اﻟﻬﻴﺌﺔ.

ﻴﺘوﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻵﺘﻴﺔ:
أ.

رﺴم اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ.

ب.

إﻗرار اﻟﺨطﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ

ج.

ﺘقيﻴم أداء اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻗﻴﺎداﺘﻬﺎ ﻤن اﻟﺠواﻨب اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،

د.

ﺘﻘدﻴم ﺘﻘرﻴر ﺴﻨوي ﻋن أداء اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ورﺌﻴﺴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﺎﻴﻴر ﻴﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠس

ه.

ﺘﻌﻴﻴــن ﻨواب اﻟرﺌﻴس واﻟﻌﻤداء ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ورؤﺴــﺎء اﻝﻓروع ،وذﻟك ﺒﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟرﺌﻴس.

و.

ز.

وﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.

وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﻘﺎرﻴر اﻟﺘﻘﻴﻴم اﻟذاﺘﻲ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ دورﻴﺎً.
ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ.

اﻟﺘﻨﺴﻴب ﻟﻠﻤﺠﻠس بإ ﻨﺸﺎء اﻟﺒراﻤﺞ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت

اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ  ،ودﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴرﻫﺎ  ،أو إﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ،

وﻛذﻟك اﻟﺘﻨﺴﻴب ﻟﻠﻤﺠﻠس ﺒﺈﻨﺸﺎء اﻟﻛﻠﻴﺎت واﻷﻗﺴﺎم واﻟﻤﻌﺎﻫد واﻟﻤراﻛز اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ داﺨﻝ

اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أو ﺨﺎرﺠﻬﺎ.

ﺘﺤدﻴد اﻟرﺴوم اﻟدراﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘوﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤن اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.

ﺘﺤدﻴد أﺴس اﻟﻘﺒوﻝ وأﻋداد اﻟﻤﻘﺒوﻟﻴن ﻓﻲ ﺤﻘوﻝ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو وﻗف اﻟﻘﺒوﻝ ﻓﻴﻬﺎ

وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﻋﺘﻤﺎد وﻀﺒط اﻟﺠودة ،وذﻟك ﺒﺘوﺼﻴﺔ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ﻀﻤن اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ

اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻘرﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠس.
ح.

ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ وﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ اﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ واﻗرارﻫﺎ ﺒﻌد

اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ورﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠس ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﺘﻛون
ﻤﺸﻔوﻋﺔ ﺒﺘﻘرﻴر اﻟﻤﺤﺎﺴب اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ.

ط.

اﻟﺴﻌﻲ ﻟدﻋم اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﺘﻨظﻴم ﺸؤون اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ.

ي.

ﻗﺒوﻝ اﻟﻤﺴﺎﻋدات واﻟﺘﺒرﻋﺎت واﻟﻬﺒﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻟوﺼﺎﻴﺎ واﻟوﻗف ﺸرﻴطﺔ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء

ك.

اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ،واﻟﻌﻠﻤﻲ  ،واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ  ،وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن

ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻤن ﻤﺼدر ﻏﻴر أردﻨﻲ.

- ١اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون

اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺒﻴن اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ داﺨﻝ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ وﺨﺎرجﻫﺎ.

- ٢اﻟﺘوﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠس ﺒﺎﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ داﺨﻝ
5
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اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ وﺨﺎرﺠﻬﺎ أو ﻓﻲ اﻟﺒراﻤﺞ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ درﺠﺎت
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺸرﻴطﺔ ﺤﺼوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺨﺎص.

ﻝ.

اﻟﻤﺎدة ):(10

ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺸروﻋﺎت اﻷﻨظﻤﺔ ورﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﻻﺴﺘﻛﻤﺎﻝ اﺠراءات اﻗرارﻫﺎ ﺤﺴب اﻷﺼوﻝ.
ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺨﺎرﺠﻲ ﻟﺘدﻗﻴق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻝﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،وﺘﺤدﻴد أﺘﻌﺎﺒﻪ

م.

ﺘﻌﻴﻴن ﻤﺤﺎﺴب

ن.

أي أﻤور أﺨرى ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻌرﻀﻬﺎ رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،ﻤﻤﺎ ﻻ تدﺨﻝ ﻓﻲ ﺼﻼﺤﻴﺎت أي

أ.

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن ﻤﺠﻠس
ﻴﻛون ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ رﺌﻴس ﻤﺘﻔرغ ﻹدارﺘﻬﺎ ﻴﻌﻴن ﺒﻘرار ﻤن اﻟﻤﺠﻠسً ،
اﻷﻤﻨﺎء ،ﻤدة أرﺒﻊ ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﻴد ﻟﻤرة واﺤدة.

ﺒﺘﻨﺴﻴب ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

ﺠﻬﺔ ﻤن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون واﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

ب.

ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻤن ﻴﻌﻴن رﺌﻴﺴﺎً ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ أن ﻴﻛون أردﻨﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،وأﺸﻐﻝ رﺘﺒﺔ اﻷﺴﺘﺎذﻴﺔ ﻛﻌﻀو ﻫﻴﺌﺔ

ج.

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن
ﻴﺤدد راﺘب اﻟرﺌﻴس وﺴﺎﺌر ﺤﻘوﻗﻪ واﻤﺘﻴﺎزات ه ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء،
ً
اﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﺒﻤوﺠب ﻋﻘد ﺨﺎص ﻤﻊ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻴوﻗّﻌﻪ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء.

د.

ﺘدرﻴس ،ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻴﻛون ﺸرﻴﻛﺎً أو ﻤﺴﺎﻫﻤﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟك أو ﻋﻀواً ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ.

أي ﻤن اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺨدﻤﺔ اﻟرﺌﻴس ﻓﻲ ّ
اﻨﺘﻬﺎء ﻤدة ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ أو ﻗﺒوﻝ اﻟﻤﺠﻠس اﺴﺘﻘﺎﻟﺘﻪ أو وﻓﺎﺘﻪ.
1
2

ه.

إﻋﻔﺎؤﻩ ﻤن ﻤﻨﺼﺒﻪ ﺒﻘرار ﻤن اﻟﻤﺠﻠس ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء.

- ١ﻴﻤﺎرس اﻟرﺌﻴس ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻀواً ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻴﺘﺒﻊ إﺤدى
اﻟﻛﻠﻴﺎت أو اﻷﻗﺴﺎم اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

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

اﻟﻤﺎدة ):(11

ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة.

أ.

اﻟرﺌﻴس ﻤﺴؤوﻝ أﻤﺎم ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻋن إدارة ﺸؤون اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻫو آﻤر اﻟﺼرف ﻓﻴﻬﺎ ،وﻴﻤﺎرس

اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 .١ﺘﻤﺜﻴﻝ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أﻤﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟرﺴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻷﺸﺨﺎص ﺠﻤﻴﻌﻬم ،وﺘوﻗﻴﻊ

اﻟﻌﻘود ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﻪ ﺒﻤوﺠب اﻟﻘﺎﻨون واﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻤﻌﻤوﻝ
ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻗﺎﻨون اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ.

 .٢إدارة ﺸؤون اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻدارﻴﺔ وﻓق أﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون واﻷﻨظﻤﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘ اررات اﻟﺼﺎدرة ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أي ﻤﻨﻬﺎ.
6
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اﻷﻨظﻤﺔ

 .٣دﻋوة ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء إﻟﻰ اﻻﻨﻌﻘﺎد ،ورﺌﺎﺴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﻤﺎ واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ
ﺘوﺜﻴق اﻟﻘ اررات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﻤﺎ ،وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ.

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

 .٥إﻋداد ﻤﺸروع اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ وﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻷﺨذ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻤﻬﻴداً ﻟرﻓﻌﻪ
إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء.

 .٦ﺘﻘدﻴم ﺘﻘﺎرﻴر ﺴﻨوﻴﺔ ﻋن أداء اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺒﻴﻨﺎً ﻓﻴﻪ ﻤؤﺸرات اﻷداء
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﺎﻟﻲ ،واﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﺨدﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،واﻷﻨﺸطﺔ

اﻷﺨرى ،وأي اﻗﺘراﺤﺎت ﻴراﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘطوﻴر اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻶﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻟذﻟك ،ﻋﻠﻰ
أن ﻴﻘوم ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ورﻓﻌﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء.

 .٧ﺘﻌﻠﻴق اﻟدراﺴﺔ ﻛﻠﻴﺎً أو ﺠزﺌﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻴرى أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘدﻋﻲ

اﺘﺨﺎذ ﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﻘرارٕ ،واذا زادت ﻤدة ﺘﻌﻠﻴق اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺒوع ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﺌﻴس ﻋرض
اﻷﻤر ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻻﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻤﻨﺎﺴب ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.

 .٨اﻟﺘﻨﺴﻴب ﻟﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﺒﺘﻌﻴﻴن ﻨواب اﻟرﺌﻴس ،واﻟﻌﻤداء  ،ورؤﺴﺎء ﻓروع اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

 .٩أي ﺼﻼﺤﻴﺎت أﺨرى ﻤﺨوﻟﺔ ﻟﻪ ﺒﻤوﺠب اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،أو أي
ﻤﻬﺎم ﻴﻛﻠﻔﻪ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء.

ب.

ج.

ﻟﻠرﺌﻴس ﺘﻔوﻴض أي ﻤن اﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﻤﺨوﻟﺔ إﻟﻴﻪ إﻟﻰ أي ﻤن ﻨواﺒﻪ ،أو اﻟﻌﻤداء ،أو اﻟﻤدﻴرﻴن

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

ﻴﺨﺘﺎر اﻟرﺌﻴس أﺤد ﻨواﺒﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻪ وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﻨد ﻏﻴﺎﺒﻪ ،وﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺸﻐور ﻤﻨﺼب

اﻟرﺌﻴس ﻴﻛﻠف رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء أﺤد ﻨواب اﻟرﺌﻴس أو أﺤد اﻟﻌﻤداء ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻋدم وﺠود ﻨﺎﺌب

ﻟﻠرﺌﻴس ﻟﻴﻘوم ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻪ ،وﻴﻤﺎرس ﻛﺎﻓﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ إﻟﻰ ﺤﻴن ﺘﻌﻴﻴن رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻓق أﺤﻛﺎم
اﻟﻤﺎدة ):(12

اﻟﻘﺎﻨون.

أ.

ﻴﻌﻴن ﻨواب اﻟرﺌﻴس ورؤﺴﺎء اﻟﻔروع ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘن سﻴب اﻟرﺌﻴس ﻝﻤدة

ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﻴد ﻟﻤرة واﺤدة ،وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺨدﻤﺔ أي ﻤﻨﻬم ﺒﺎﻨﺘﻬﺎء ﻤدة ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ،أﺒو ﺒﻘﺒوﻝ

اﺴﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ،أو ﺒوﻓﺎﺘﻪ ،أو ﺒﺈﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤن ﻤﻨﺼﺒﻪ ﺒﺎﻟطرﻴﻘﺔ ذاﺘﻬﺎ.
ب.

ﻴﺸﺘرط أن ﻴﻛون ﻨﺎﺌب اﻟرﺌﻴس أردﻨﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،وأﺸﻐﻝ رﺘﺒﺔ اﻷﺴﺘﺎذﻴﺔ  ،وﻴﺠوز ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠس أن ﻴﻛون أﺤد ﻨواب اﻟرﺌﻴس ﻤﻤن ﻻ ﻴﺤﻤﻠون اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻨﻴﺔ.
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اﻟﻤﺎدة ):(13

اﻷﻨظﻤﺔ

ج.

ﺘﺤدد ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس ﻤﺴؤوﻟﻴﺎت ﻛﻝ ﻤن ﻨواﺒﻪ ورؤﺴﺎء اﻟﻔروع وﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬم .

أ.

ﻴﻛون ﻟﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﻠس ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻟرﺌﻴس وﻋﻀوﻴﺔ ﻛﻝ ﻤن:
 .١ﻨواب اﻟرﺌﻴس.

 .٢ﺜﻼﺜﺔ ﻤن اﻟﻌﻤداء ﻴﺴﻤﻴﻬم اﻟرﺌﻴس ﻟﻤدة ﺴﻨﺔ واﺤدة وﺒﺎﻟﺘﻨﺎوب ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم.

 .٣ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ ﺘدرﻴس ع ن ﻛﻝ ﻛﻠﻴﺔ أو ﻋﻀوﻴن ﻋن ﻛﻝ ﻛﻠﻴﺔ ﻴزﻴد ﻋدد أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ

اﻟﺘدرﻴس ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻋﻀواً يﻨﺘﺨﺒﻪ م أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس ﻓﻲ ﻛﻝ ﻛﻠﻴﺔ

ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ ﻛﻝ ﻋﺎم ﺠﺎﻤﻌﻲ  ،ﻋﻠﻰ أن ﻴراﻋﻰ ﺘﻤﺜﻴﻝ اﻷﻗﺴﺎم اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ
زﻴﺎدة اﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ﻋن ﻋﻀو واﺤد.

 .٤ﺜﻼﺜﺔ ﻤن ﻤدﻴري اﻟوﺤدات اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
 .٥اﺜﻨﻴن ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ.

 .٦اﺜﻨﻴن ﻤن ﻤﻤﺜﻠﻲ طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
 .٧أﺤد ﺨرﻴﺠﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
ب.
اﻟﻤﺎدة ):(14

ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻤذﻛورﻴن ﻓﻲ اﻟﺒﻨود )  (4و)  (5و) (6و) (7ﻤن اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ

اﻟﻤﺎدة ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس ﻤدة ﺴﻨﺔ واﺤدة ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﻴد ﻟﻤرة واﺤدة.

ﻴﺘوﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻵﺘﻴﺔ:
أ.

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

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

ج .ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺸروﻋﺎت أﻨظﻤﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ،ﻻﺴﺘﻛﻤﺎﻝ اﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.
د.

ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺸروع اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ وﺤﺴﺎﺒﻬﺎ اﻟﺨﺘﺎﻤﻲ اﻟﺴﻨوي وﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
واﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻤﻬﻴداً ﻟرﻓﻌﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء.

ه .اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎرﻴر أداء اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وأﻨﺸطﺘﻬﺎ ٕواﻨﺠﺎزاﺘﻬﺎ ﺘﻤﻬﻴداً ﻟرﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء.
و .اﻟﻨظر ﻓﻲ أي أﻤور أﺨرى ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻌرﻀﻬﺎ اﻟرﺌﻴس ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة ):(15

أ.

ﻴﻛون ﻝﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﻠس ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻟرﺌﻴس وﻋﻀوﻴﺔ ﻛﻝ ﻤن:
.١

ﻨواب اﻟرﺌﻴس.
8

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

ب.

.٢

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻋﻤداء اﻟﻛﻠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫد واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ .

ﻴﺘوﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻵﺘﻴﺔ:

.١

اﻟﺘوﺼﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﺒﺈﻨﺸﺎء اﻟﻛﻠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫد واﻷﻗﺴﺎم واﻟﻤراﻛز اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ داﺨﻝ

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

.٢

 ،وﺘرﻗﻴﺘﻬم  ،وﺘﺜﺒﻴﺘﻬم  ،وﻨﻘﻠﻬم  ،واﻨﺘداﺒﻬم،

ﺘﻌﻴﻴن أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

ٕواﻋﺎرﺘﻬم ،وﻤﻨﺤﻬم اﻻﺠﺎزات ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﺠﺎزات اﻟﺘﻔرغ اﻟﻌﻝ م ي واﻹﺠﺎزات دون راﺘب ،
وﻗﺒوﻝ اﺴﺘﻘﺎﻻﺘﻬمٕ ،واﻨﻬﺎء ﺨدﻤﺎﺘﻬم وﻨﻘﻠﻬم ﻤن وﺤدة ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ إﻟﻰ أﺨرى داﺨﻝ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

.٣

ﺘقيﻴم أﻋﻤﺎﻝ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس  ،وأﻨﺸطﺘﻬم اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ  ،وأﺴﺎﻟﻴب ﺘدرﻴﺴﻬم  ،وﺒﺤوﺜﻬم

.٤

وﻤﺴﺎﻋدي اﻟﺒﺤث أو اﻟﺘدرﻴس ،

.٥

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،واﺘﺨﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.

إﻴﻔﺎد أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس واﻟﻤﺤﺎﻀرﻴن اﻟﻤﺘﻔرﻏﻴن
واﻟﻔﻨﻴﻴن اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻷﻛﺎدﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

ﺘدرﻴﺒﻴﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻨظﺎم اﻻﻴﻔﺎد اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

ﻓﻲ ﺒﻌﺜﺎت وﻤﻪ ام ﻋﻠﻤﻴﺔ ودورات

اﻟﺘﻨﺴﻴب ﻝﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﺒﺄﺴس اﻟﻘﺒوﻝ وأبﻋداد اﻟطﻠﺒﺔ اﻟﻤﻨوي ﻗﺒوﻟﻬم ﺴﻨوﻴﺎً ﻓﻲ ﺤﻘوﻝ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻀﻤن اﻟطﺎﻗﺎت اﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻤن ﻫﻴﺌﺔ اﻋﺘﻤﺎد
ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻀﻤﺎن ﺠودﺘﻬﺎ واﻻﻟﺘزام ﺒﻬﺎ.

.٦

ي اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﻤﺠﺎﻟس اﻟﻛﻠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫد واﻟﻤراﻛز
دراﺴﺔ ﻤش ارﻴﻊ اﻝﺨطط اﻟدراس ة

وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎٕ ،واﺼدار ﻗ ارراﺘﻪ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ  ،ووﻀﻊ أﺴس داﺨﻠﻴﺔ ﻟﻀﺒط وﻤراﻗﺒﺔ ﻨوﻋﻴﺔ وﻤﺴﺘوى

اﻟﺒراﻤﺞ واﻟﺨرﻴﺠﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ورﻓﻌﻬﺎ اﻷﻤﻨﺎء ﻻﻗرارﻫﺎ.
.٧

،

ﺘقيﻴم ﻤﺴﺘوى اﻷداء اﻷﻛﺎدﻴﻤﻲ واﻹداري واﻟﺘﺤﺼﻴﻝ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

ﻀﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر

وﻀواﺒط ﻤﺤددة ﺒﻨﻤﺎذج ﻤﻌﺘﻤدة واﺴﺘﺨدام اﻟﺘﻐذﻴﺔ اﻟراﺠﻌﺔ ﻟﻠﺘطوﻴر ورﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺎرﻴر

دورﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء.
.٨

ﻤﻨﺢ اﻟدرﺠﺎت اﻟﻌﻝم ﻴﺔ واﻟﻔﺨرﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدات.

.٩

إﻨﺸﺎء ﻛراﺴﻲ اﻷﺴﺘﺎذﻴﺔ.

.١٠

اﻟﺘوﺼﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﺒﻤﻘدار اﻟرﺴوم اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘوﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

.١١

وﻀﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻛﺎم

.١٢

اﻟﻨظر ﻓﻲ أي ﻤوﻀوع ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻌﻤﻝ اﻷﻛﺎدﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌرﻀﻪ اﻟرﺌﻴس ﻋﻠﻴﻪ وﻻ

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
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اﻟﻤﺎدة ):(16

أ.

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻴدﺨﻝ ﻓﻲ اﺨﺘﺼﺎص أي ﺠﻬﺔ أﺨرى وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓذة.

ﻴﻌﻴن اﻟﻌﻤﻴد ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،ﺒﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب اﻟرﺌﻴس ،ﻟﻤدة ﺴﻨﺘﻴن ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﻴد ﻟﻤرة
واﺤدة ،ﺸرﻴطﺔ أن ﻴﻛون ﻗد أﺸﻐﻝ رﺘﺒﺔ اﻷﺴﺘﺎذﻴﺔ ،وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺨدﻤﺘﻪ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎء ﻤدة ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ،أو ﺒﻘﺒوﻝ
اﺴﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ،أو ﺒﺈﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤن ﻤﻨﺼﺒﻪ ﺒﺎﻟطرﻴﻘﺔ ذاﺘﻬﺎ.

ب .ﻴﻛون اﻟﻌﻤﻴد ﻤﺴؤوﻻ ﻋن إدارة اﻟﺸؤون اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ ،واﻹدارﻴﺔ ،واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻛﻠﻴﺔ ،وأﻤور اﻟﺒﺤث
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻴﺘوﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴذ ﻗ اررات ﻤﺠﻠس اﻟﻛﻠﻴﺔ وﻤﺠﻠﺴﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ واﻟﻌﻤداء ،وﻴﻘدم ﺘﻘرﻴ اًر إﻟﻰ
ج.

د.

اﻟرﺌﻴس ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻛﻝ ﻋﺎم دراﺴﻲ ،أو ﻋﻨد طﻠب اﻟرﺌﻴس ،ﻋن أداء ﻛﻠﻴﺘﻪ وأﻨﺸطﺘﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻴﺠوز ﻟﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،ﺒﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟرﺌﻴس ،وﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﺨﺎﺼﺔ ،وﺤﺴب ﺘﻘدﻴرﻩ ،ﺘﻌﻴﻴن أﺤد

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

ﻟﻠرﺌﻴس ﺘﻌﻴﻴن ﻨﺎﺌب أو أﻛﺜر ﻟﻠﻌﻤﻴد ﻤن اﻷﺴﺎﺘذة ﺒﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻌﻤﻴد ﻟﻤدة ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﻴد،
وﻴﺘوﻟﻰ ﻨﺎﺌب اﻟﻌﻤﻴد اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻷﻋﻤﺎﻝ واﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻴﻛﻠﻔﻪ ﺒﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴد ،وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﺘﻲ

ﻴﻔوﻀﻬﺎ إﻟﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻴﺠوز ﻋﻨد اﻟﻀرورة ،وﺒﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،ﺘﻌﻴﻴن أﺤد أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ

اﻟﺘدرﻴﺴﻴﺔ ﻤﻤن ﻟم ﻴﺸﻐﻠوا رﺘﺒﺔ اﻷﺴﺘﺎذﻴﺔ ﻨﺎﺌﺒﺎً ﻟﻠﻌﻤﻴد.
ه.١ .

اﻟﻤﺎدة ):(17

ﻴﺨﺘﺎر اﻟﻌﻤﻴد أﺤد ﻨواﺒﻪ ،ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻪ وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﻨد ﻏﻴﺎﺒﻪ.

.٢

ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺸﻐور ﻤﻨﺼب اﻟﻌﻤﻴد ،ﻴﻛﻠف اﻟرﺌﻴس أﺤد ﻨواب اﻟﻌﻤﻴد ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ اﻟﻌﻤﻴد،

.٣

ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻋدم وﺠود ﻨﺎﺌب ﻟﻠﻌﻤﻴد ﻴﻛﻠف اﻟرﺌﻴس أﺤد أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴﺴﻴﺔ ،ﻟﻠﻘﻴﺎم

وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ،إﻟﻰ ﺤﻴن ﺘﻌﻴﻴن ﻋﻤﻴد ﻟﻠﻛﻠﻴﺔ وﻓق اﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة.
ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ اﻟﻌﻤﻴد ،وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ،إﻟﻰ ﺤﻴن ﺘﻌﻴﻴن ﻋﻤﻴد ﻟﻠﻛﻠﻴﺔ وﻓق أﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )أ(

ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺨﻼﻝ ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر.

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

اﻟﻤﺎدة ):(18

ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

أ.

ﻴﻛون ﻟﻛﻝ ﻛﻠﻴﺔ ﻤﺠﻠس ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻛﻠﻴﺔ ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻟﻌﻤﻴد وﻋﻀوﻴﺔ ﻛﻝ ﻤن:
.١

ﻨواب اﻟﻌﻤﻴد.

.٢

رؤﺴﺎء اﻷﻗﺴﺎم اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻴﺔ.

.٣

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

.٤
ب.

اﺜﻨﻴن ﻤن ﺨﺎرج اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص واﻟﺨﺒرة  ،ﻴﻌﻴنان ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس ،
ﺒﺎﻟﺘﺸﺎور ﻤﻊ اﻟﻌﻤﻴد ،ﻟﻤدة ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﻴد ﻟﻤرة واﺤدة.

ﻴﺸﻛﻝ ﻤﺠﻠس ﻤؤﻗت ﻟﻠﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤدﺜﺔ

ﻤدة ﺴﻨﺔ واﺤدة  ،ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء  ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ

ﺘﻨﺴﻴب اﻟرﺌﻴس ،ﻴﺘﻛون ﻤن رﺌﻴس وﺜﻼﺜﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ،وﻴﻤﺎرس ﺼﻼﺤﻴﺎت ﻋﻤﻴد اﻟﻛﻠﻴﺔ إﻟﻰ

ج.

ﺤﻴن ﺘﻌﻴﻴن ﻋﻤﻴد ﻟﻠﻛﻠﻴﺔ وﻤﺠﺎﻟس اﻷﻗﺴﺎم.

ﻴﺘوﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻵﺘﻴﺔ:
.١

اﻗﺘراح ﺨطﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻴﺔ وﺸروط ﻤﻨﺢ اﻟدرﺠﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدات ﻓﻴﻬﺎ.

.٢

إﻗرار اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟدراﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘرﺤﻬﺎ ﻤﺠﺎﻟس اﻷﻗﺴﺎم.

.٣

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

.٤

ﺘﻨظﻴم إﺠراءات اﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻴﺔ

.٥

اﻟﺘﻨﺴﻴب إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ﺒﻤﻨﺢ اﻟدرﺠﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدات.

.٦
.٧

واﻹﺸراف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ اﻟواردة ﻤن

اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،واﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻤﻨﺎﺴب ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.

اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻴﺔ  ،وﺘﺸﺠﻴﻌﻪ  ،ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ ﻋﻤﺎدﺘﻲ اﻟﺒﺤث

اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ.

اﻟﺘوﺼﻴﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ﻓﻲ اﻷﻤور اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻴﺔ

،

تابٕ ،واﻋﺎ رة،
وﻏﻴرﻫم ﻤن اﻟﻘﺎﺌﻤﻴن ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘدرﻴس ﻓﻴﻬﺎ ،ﻤن ﺘﻌﻴﻴن ،وﺘرﻗﻴﺔ ،وﻨﻘﻝ ،واند

ٕواﻴﻔﺎد ،وﻤﻨﺢ اﻹﺠﺎزات اﻟدراﺴﻴﺔ  ،وﻗﺒوﻝ اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ،وﻏﻴر ذﻟك ﻤن اﻷﻤور اﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺒﻤوﺠب أﺤﻛﺎم اﻷﻨظﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻬﺎ.
.٨
اﻟﻤﺎدة ):(19

.٩

إﻋداد ﻤﺸروع اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻟﻠﻛﻠﻴﺔ.

اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﺘﻲ ﻴﺤﻴﻠﻬﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻴد.

أ.

ﻴﻛون ﻟﻛﻝ ﻗﺴم ﻤن أﻗﺴﺎم اﻟﻛﻠﻴﺔ ﻤﺠﻠس ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻘﺴم

ب.

ﻴﺘوﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻘﺴم اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻵﺘﻴﺔ:

وﻋﻀوﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊﻫم.
.١

،

 ،وﻴﻛون ﺒرﺌﺎﺴﺔ رﺌﻴس اﻟﻘﺴم ،

ﺘﻘدﻴم اﻻﻗﺘراﺤﺎت إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻛﻠﻴﺔ ﺤوﻝ اﻟﺨطط اﻟدراﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴم.
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.٣

.٤
.٥

اﻷﻨظﻤﺔ
اﻗﺘراح اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘدرﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤواد ﻓﻲ اﻟﻘﺴم.

ﺘﺸﺠﻴﻊ أﻨﺸطﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺴم  ،واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ،
وﺘﻘدﻴم اﻟﺘوﺼﻴﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ،ﺴواء ﻛﺎﻨت ﻷﻏراض اﻟدﻋم ،أم اﻟﻨﺸر ،أم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ

اﻟﻤؤﺘﻤرات واﻟﻨدوات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

ﺘﻘدﻴم اﻻﻗﺘراﺤﺎت ﺤوﻝ ﺘوزﻴﻊ اﻟدروس واﻟﻤﺤﺎﻀرات.

اﻟﻨظر ﻓﻲ طﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻴﻴن  ،واﻟﺘرﻗﻴﺔ ،واﻟﺘﺜﺒﻴت ،واﻟﻨﻘﻝ ﻤن ﻓﺌﺔ إﻟﻰ ﻓﺌﺔ أﻋﻠﻰ ،واﻟﺘﺜﺒﻴت،
واﻟﻨﻘﻝ ،واﻹﻋﺎرة ،واﻻﻨﺘداب ،واﻹﺠﺎزة ،واﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔٕ ،واﺼدار ﺘوﺼﻴﺎﺘﻪ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ وﻓﻘﺎً

ﻟﻠﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓذة ،ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻴﺸﺘرك ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس ﻓﻲ اﻟﻨظر ﻓﻲ أي ﻤن اﻷﻤور

أﻋﻼﻩ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻤن اﻟرﺘﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﻤن رﺘﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ.

.٦

إﻋداد ﻤﺸروع اﻟﺘﻘرﻴر اﻟﺴﻨوي ﻟﻠﻘﺴم.

.٧

اﻗﺘراح أي ﻤوﻀوﻋﺎت ﺘﺨدم ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺴم واﻟﻛﻠﻴﺔ واﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

.٨

دراﺴﺔ أي ﻤوﻀوﻋﺎت ﻴﻌرﻀﻬﺎ ﻋﻤﻴد اﻟﻛﻠﻴﺔ أو رﺌﻴس اﻟﻘﺴم.

.٩

رﺌﻴس اﻟﻘﺴم ﻤﺴؤوﻝ ﻋن إدارة اﻟﻘﺴم وﺤﺴن ﺴﻴر اﻟﺘدرﻴس ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ أﺤﻛﺎم
اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓذة.

 .١٠ﻴﻌﻴن أﺤد اﻷﺴﺎﺘذة ﻓﻲ اﻟﻘﺴم رﺌﻴﺴﺎً ﻟﻪ ﻟﻤدة ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﻴد ،ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس ،ﺒﻨﺎء

ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب اﻟﻌﻤﻴد ،إﻻ أﻨﻪ ﻴﺠوز ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻘدرﻫﺎ اﻟرﺌﻴس ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب

ﻋﻤﻴد اﻟﻛﻠﻴﺔ ،ﺘﻌﻴﻴن أﺤد أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس ﻓﻲ

اﻟﻘﺴم ﻗﺎﺌﻤﺎً ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ رﺌﻴس اﻟﻘﺴم ،

وﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻏﻴﺎب رﺌﻴس اﻟﻘﺴم أو ﺸﻐور ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻴﻛﻠف اﻟﻌﻤﻴد أﺤد أﻋﻀﺎء اﻟﻘﺴم ﻟﻠﻘﻴﺎم

اﻟﻤﺎدة ):(20

ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﻟﺤﻴن ﻋودة رﺌﻴس اﻟﻘﺴم أو ﺘﻌﻴﻴن رﺌﻴس ﻟﻪ ،وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة.

ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫو:
أ .اﻷﺴﺘﺎذ.

ب .اﻷﺴﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺎرك.
ج .اﻷﺴﺘﺎذ اﻟﻤﺴﺎﻋد.
د .اﻟﻤدرس.

ه .اﻟﻤدرس اﻟﻤﺴﺎﻋد.
اﻟﻤﺎدة ):(21

و .اﻷﺴﺘﺎذ اﻟﻤﻤﺎرس.

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟﺸرﻛﺎت أو ﻓﻲ أي ﺘﺸرﻴﻊ آﺨر:
أ.
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ﻴﻌدﻫﺎ اﻟرﺌﻴس ،وﻴﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﺘواﻓق ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤوازﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎّ ،
اﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﻴﻘرﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء وﻴﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠس.

ب .ﻴﻔﺘﺢ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﺎب ﺨﺎص ﻤﺴﺘﻘﻝ ﻋن ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟك أو اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ أﺤد اﻟﺒﻨوك ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ،
ﺘودع ﻓﻴﻪ ﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ طﺒﻘﺎً ﻟﻤوازﻨﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ  ،وﻴﺘم اﻹﻨﻔﺎق ﻤﻨﻪ ﺒﻘرار ﻤن
اﻟﻤﺎدة ):(22

أ.

ب.

اﻟرﺌﻴس.
ﺘﺘﺄﻟف ﻤوارد اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 .١اﻟرﺴوم اﻟدراﺴﻴﺔ.
 .٢رﻴﻊ أﻤواﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ وﻏﻴر اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ.
 .٣اﻟﻬﺒﺎت واﻟﺘﺒرﻋﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋدات واﻟوﺼﺎﻴﺎ واﻟوﻗف وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون ،وﻗﺎﻨون
اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻋﻠﻰ أن ﺘؤﺨذ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء إذا ﻛﺎﻨت ﻤن ﻤﺼدر
ﻏﻴر أردﻨﻲ.
واﻟﻤﻌﺎﻫد واﻟﻤراﻛز ،وﻤﺎ
 .٤ﻤﺎ ﻴﺘﺤﺼﻝ ﻤن أﻨﺸطﺔ ﺘدرﻴﺴﻴﺔ واﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ وﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﻛﻠﻴﺎت
ﻴﺘﺤﺼﻝ ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻟﻤراﻓق اﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ.
 .٥أﻴﺔ إﻴرادات أﺨرى.
 .١ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﺤدة رﻗﺎﺒﺔ وﺘدﻗﻴق داﺨﻠﻲ ،وﻴﻌﻴن ﻤدﻴرﻫﺎ ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء.
.٢

ﺘﻛون اﻟوﺤدة ﻤﺴؤوﻟﺔ أﻤﺎم ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻤﺒﺎﺸرة ،وﺘﺘوﻟﻰ ﻤراﻗﺒﺔ اﻷﻤور اﻹدارﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘدﻴم ﺘﻘﺎرﻴر رﺒﻌﻴﺔ وﻨﺼف ﺴﻨوﻴﺔ وﺴﻨوﻴﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء.
إﻟﻰ

اﻟﻤﺎدة )(23

 .٣ﻴرﻓﻊ رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻨﺴﺨﺔ ﻋن اﻟﺘﻘرﻴر ﻨﺼف اﻟﺴﻨوي واﻟﺘﻘرﻴر اﻟﺴﻨوي
اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ج .ﻴﻛون ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﺎﺴب ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺨﺎرﺠﻲ ﻴﺘوﻟﻰ ﺘدﻗﻴق ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
أ .ﺘﺨﺼص اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  %3ﻤن ﻤوازﻨﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻷﻏراض اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺒﺘﻛﺎر واﻟﻨﺸر
 %2ﻷﻏراض اﻹﻴﻔﺎد ﻟﻠﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ درﺠﺔ
واﻟﻤؤﺘﻤرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺘﺨﺼص ﻤن ﻤوازﻨﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴر واﻟدﻛﺘوراﻩ ﻹﻋداد اﻟﻛوادر اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ ،وﻓق اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
ب .ﻴﺘم ﺘﺤوﻴﻝ اﻟﻔﺎﺌض ﻤن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ وﻓق أﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة أ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺼﻨدوق دﻋم
اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ إذا ﻟم ﺘﺼرف ﺨﻼﻝ أرﺒﻊ ﺴﻨوات ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻷي ﻤن اﻷﻏراض
اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻠك اﻟﻔﻘرة.
ج .ﻴﺨﺼص ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻓﺄﻛﺜر ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ )
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 (%2ﻋﻠﻰ

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(24

أ.

اﻷﻨظﻤﺔ

اﻷﻗﻝ ﺴﻨوﻴﺎً ﻤن ﻤوازﻨﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻤن ﻤواردﻫﺎ ﻹﻋﺎدة ﺘﺄﻫﻴﻝ ﻤﺒﺎﻨﻴﻬﺎ وﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ وﺘﺤدﻴث
ﺘﺠﻬﻴزاﺘﻬﺎ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

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

ب .ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ دﻋوة أي ﻤن ﻤﺠﺎﻟﺴﻬﺎ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎع ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء.

ج .ﻴﺠوز ﻟﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﻝ ﻋن ﻨﺼف أﻋﻀﺎء أي ﻤﺠﻠس ﺘﻘدﻴم طﻠب إﻟﻰ رﺌﻴﺴﻪ ﻟﻌﻘد اﺠﺘﻤﺎع ﻟﻪ ،وﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ دﻋوة اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻼﺠﺘﻤﺎع ﺨﻼﻝ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻟطﻠب إﻟﻴﻪ.

اﻟﻤﺎدة ):(25

ﻴﻛون اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻻﺠﺘﻤﺎع أي ﻤﺠﻠس ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻟس اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻲﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﺒﺤﻀور

اﻟﻤﺎدة ):(26

ﻴﺠوز اﻻﻋﺘراض ﻋﻠﻰ أي ﻤن اﻟﻘ اررات اﻟﺼﺎدرة ﻋن أي ﻤﺠﻠس إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟذي ﻴﻌﻠوﻩ ﻤرﺘﺒﺔً  ،وﻴﻛون

اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺌﻪ ،وﺘﺘﺨذ ﻗ ارراﺘﻪ ﺒﺄﻛﺜرﻴﺔ أﺼوات أﻋﻀﺎﺌﻪ اﻟﺤﺎﻀرﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ.
اﻟﻘرار اﻟﺼﺎدر ﻋن اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻤﻌﺘرض ﻟدﻴﻪ ﻗ ار اًر ﻨﻬﺎﺌﻲ
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)(2

ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻝ ﻤﺠﻠس أﻤﻨﺎء ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
اﻝﺼﺎدرة ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ
رﻗم ) (18ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻝ ﻤﺠﻠس أﻤﻨﺎء ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
اﻝﺼﺎدرة ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ
رﻗم ) (18ﻟﺴﻨﺔ 2018

اﻟﻤﺎدة ):(1

تﺴﻤﻰ هذﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت" ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻝ ﻤﺠﻠس أﻤﻨﺎء ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء" ،وﻴﻌﻤﻝ ﺒﻪا ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻗرارﻫﺎ.

اﻟﻤﺎدة ):(2

ﻴﻛون ﻟﻠﻛﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺘﻴﺔ  ،ﺤﻴﺜﻤﺎ وردت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ،اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ أدﻨﺎﻩ  ،ﻤﺎ ﻟم
ﺘدﻝ اﻟﻘرﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ذﻟك:

اﻟﻘﺎﻨون:

ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم )
ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﻤﺠﻠس:

 :ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء:

اﻟرﺌﻴس

):(3

ﻤﺠﻠس أﻤﻨﺎء ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

 :رﺌﻴس

ﻤﺠﻠس أﻤﻨﺎء ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ:

رﺌﻴس ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎﻟك:

ﺸرﻛﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﻠﺘﻌﻠﻴم واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر

ة  :م ﺠﻠس إدارة

اﻟﻬﻴﺌـ ـ

اﻟﻤﺎدة

ﺸرﻛﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﻠﺘﻌﻠﻴم واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر

ﻴكون ﻟﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﻠس ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،ﻴﺘﺄﻟف ﻤن

أ.
U

ب.

 (18ﻟﺴﻨﺔ

2018

رﺌﻴس واﺜﻨﻲ ﻋﺸر ﻋﻀواً  ،ﻴﻌﻴﻨﻬم
U

U

اﻟﻤﺠﻠس ﻤدة أرﺒﻊ ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﻴد ،ﻤﻤن ﻴﺤﻤﻠون اﻟدرﺠﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺤداً أدﻨﻰ.
U

ﻴﻨﺘﺨب ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻨﺎﺌﺒﺎً ﻟﻠرﺌﻴس ﻴﺘوﻟﻰ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺒﻪ.

ج.

إذا ﺸﻐر ﻤرﻛز رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،أو أي ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻪ  ،ﻴﻌﻴن اﻟﻤﺠﻠس ﻤن ﻴﺤﻝ ﻤﺤﻠﻪ ﻟﻝﻤدة

د.

ﻻ ﻴﺠوز ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أو ﻤن ﻛﺎن رﺌﻴﺴﺎً ﺴﺎﺒﻘﺎً ﻟﻬﺎ أن ﻴﻌﻴن رﺌﻴﺴﺎً ﻟﻤﺠﻠس أﻤﻨﺎﺌﻬﺎ ﻗﺒﻝ

اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤن ﻋﻀوﻴﺘﻪ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠطرﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺠرى ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﻴﻴن ﻤن ﺸﻐر ﻤرﻛزﻩ.

ﻤرور ﻤدة ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ ﺘرﻛﻪ ﻤﻨﺼﺒﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز ﻟﻌﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس أو

اﻟﻤوظف اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أن ﻴﻛون ﻋﻀواً ﻓﻲ ﻤﺠﻠس أﻤﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ.

ه.

يﺸﻛﻝ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻟﺠﻨﺔ أﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ ،وﻟﺠﻨﺔ إدارﻴﺔ وﻤﺎﻟﻴﺔ ،وأي ﻟﺠﻨﺔ داﺌﻤﺔ
ُ
أﺨرى ﻴراﻫﺎ ﻻزﻤﺔ ،ﻟدراﺴﺔ اﻟﻤواﻀﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،وذﻟك ﺤﺴب اﺨﺘﺼﺎص ﻛﻝ

و.

ﻴﻌﻘد ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤرم اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤرة ﻛﻝ ﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ،وﻛﻠﻤﺎ دﻋت

ﻟﺠﻨﺔ.

اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،وﺘﺨﺼص اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻛﺎﻨﺎً ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً ﻟﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء وﺠﻬﺎزﻩ اﻹداري ،ﻟﻤزاوﻟﺔ

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

أﻋﻤﺎﻟﻬم وﻋﻘد اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬم.
ز.

اﻝم ادة ):(4

أ.

ب.
اﻟﻤﺎدة ):(5

ﻻ ﻴﺠوز اﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء وﻋﻀوﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠس ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء رؤﺴﺎء اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت

اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠس ،وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز
اﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس أﻤﻨﺎء اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻋﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس أﻤﻨﺎء أي ﺠﺎﻤﻌﺔ أﺨرى.
ﻴﺸ ّﻛﻝ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻵﺘﻲ:
.١

رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﺒﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻬﻴﺌﺔ.

.٢

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

.٣

ﻋﻀوان اﺜﻨﺎن ﻤن ﻗطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﺒﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻬﻴﺌﺔ.

.٤

ﻋﻀوان اﺜﻨﺎن ﻤن ذوي اﻟﺨﺒرة واﻟرأي ﻤن ﻏﻴر أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ

.٥

ﺜﻼﺜﺔ أﻋﻀﺎء ﺘﻨﺴﺒﻬم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ.

.٦

رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

أن ﻴﻛون أﺤدﻫﻤﺎ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ.

ﺘﻘﺒﻝ اﺴﺘﻘﺎﻟﺔ رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء وأي ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻪ  ،وﻴﺘم إﻋﻔﺎؤﻩ م ﻤن ﻤﻨﺎﺼﺒﻬم  ،ﺒﻘرار ﻤن

اﻟﻤﺠﻠس ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب اﻟﻬﻴﺌﺔ.

ﻴﺘوﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻵﺘﻴﺔ:
أ.

رﺴم اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ.

ب.

إﻗرار اﻟﺨطﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ

ج.

ﺘقيﻴم أداء اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻗﻴﺎداﺘﻬﺎ ﻤن اﻟﺠواﻨب اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ،

واﻹدارﻴﺔ ،واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ،واﻟﺒﻨﻴﺔ

د.

ﺘﻌﻴﻴــن ﻨواب اﻟرﺌﻴس واﻟﻌﻤداء ورؤﺴــﺎء ﻓروع اﻟﺠﺎﻤﻌــﺔ ،وذﻟك ﺒﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟرﺌﻴس.

ه.

اﻟﺘﻨﺴﻴب ﻟﻠﻤﺠﻠس إبﻨﺸﺎء اﻟﻛﻠﻴﺎت ،واﻷﻗﺴﺎم ،واﻟﻤﻌﺎﻫد ،واﻟﻤراﻛز اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ داﺨﻝ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ

و.

اﻟﺘﻨﺴﻴب ﻟﻠﻤﺠﻠس ﺒﺎﻨﺸﺎء اﻟﺒراﻤﺞ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻻﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ ،ودﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴرﻫﺎ ،أو اﻟﻐﺎﺌﻬﺎ.

ز.

وﺘقيﻴﻤﻬﺎ.

اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﻘرﻴر اﻟﺘﻘﻴﻴم اﻟذاﺘﻲ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ دورﻴﺎً.

أو ﺨﺎرﺠﻬﺎ.

ﺘﺤدﻴد اﻟرﺴوم اﻟدراﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘوﻓﻴﻬﺎ

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤن اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺘﺤدﻴد

أﺴس اﻟﻘﺒوﻝ وأﻋداد اﻟﻤﻘﺒوﻟﻴن ﻓﻲ ﺤﻘوﻝ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو وﻗف اﻟﻘﺒوﻝ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎً

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

ﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﻋﺘﻤﺎد 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  ،ﻤﺸﻔوﻋﺔ
ﺒﺘﻘرﻴر اﻟﻤﺤﺎﺴب اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ.

ط.

اﻟﺴﻌﻲ ﻟدﻋم اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ وﺘﻨظﻴم ﺸؤون اﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ ا.

ي.

ﻗﺒوﻝ اﻟﻤﺴﺎﻋدات واﻟﺘﺒرﻋﺎت واﻟﻬﺒﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻟوﺼﺎﻴﺎ واﻟوﻗف ﺸرﻴطﺔ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء

ك.

اﻟﺘﻨﺴﻴب ﻟﻠﻤﺠﻠس ﺒﺎﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﻠﻤﻲ ،واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن

اﻟﻤﺎدة ):(7

اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺒﻴن اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ

داﺨﻝ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أو ﺨﺎرﺠﻬﺎ ،ﺸرﻴطﺔ ﺤﺼوﻝ

واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺨﺎص.

اﻟﺒراﻤﺞ

ﻝ.

رﻓﻊ ﻤﺸروﻋﺎت اﻷﻨظﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﻹﻗرارﻫﺎ واﻟﺴﻴر ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴب اﻷﺼوﻝ.

م.

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

ن.
اﻟﻤﺎدة ):(6

إذا ﻛﺎﻨت ﻤن ﻤﺼدر ﻏﻴر أردﻨﻲ.

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

أي
أﻴﺔ أﻤور أﺨرى ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻌرﻀﻬﺎ رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴدﺨﻝ ﻓﻲ ﺼﻼﺤﻴﺎت ة
ﺠﻬﺔ ﻤن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون واﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

أ.

ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻤرة ﻛﻝ ﺸﻬر ،وﻛﻠﻤﺎ دﻋت اﻟﻀرورة.

ب.
ج.

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋوة ﻤن رﺌﻴﺴﻪ ،أو ﻤن ﻨﺎﺌﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺒﻪ.
ﺘﺘم اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء
ً
ﻴﺘﺄﻟف اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎع ﺒﺤﻀور أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس.

د.

ﺘﺼدر ﻗ اررات اﻟﻤﺠﻠس ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ ﻤن أﺼوات اﻟﺤﻀورٕ ،واذا ﺘﺴﺎوت اﻷﺼوات ﻴﻛون
ﺼوت اﻟرﺌﻴس ﻤرﺠﺤﺎً.

ﻴﻌﻴن اﻟرﺌﻴس ﻤوظﻔﺎً ﻤﺘﻔرﻏﺎً ،ﻴﻌﻤﻝ أﻤﻴن ﺴر ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻟرﺌﻴس ،وﻴﻘوم ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ أﻤﺎﻨﺔ ﻤﺠﻠس

اﻷﻤﻨﺎء ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ:
أ.

ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺠدوﻝ أﻋﻤﺎﻝ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء.

ب.

اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ دﻋوة ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻟﻼﻨﻌﻘﺎد ﻤﻊ إرﻓﺎق اﻟدﻋوة ﺒﺠدوﻝ اﻷﻋﻤﺎﻝ واﻷوراق واﻟﻤذﻛرات
اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟواردة ﻓﻴﻪ.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(8

اﻟﻤﺎدة ):(9

اﻷﻨظﻤﺔ

ج.

اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴر ﻤﺤﺎﻀر اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء وﻗ ارراﺘﻪ ،واﻟﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

د.

ﺤﻔظ ﺴﺠﻼت ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،وأوراﻗﻪ ،ووﺜﺎﺌﻘﻪ.

ه.

ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ ﻗ اررات ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء.

و.

ﺘﻨظﻴم اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟواردة إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،واﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ ،واﻟﺘﺄﻛد ﻤن إﺠراء اﻟﻼزم ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.

ز.

اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺄﻴﺔ أﻋﻤﺎﻝ أﺨرى ﻴﻛﻠﻔﻪ اﻟرﺌﻴس أو ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﺒﻬﺎ.

ﻴﻨﺒﺜق ﻋن ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،وأي ﻟﺠﺎن أﺨرى ﻴراﻫﺎ ﻫذا اﻟﻤﺠﻠس:
أ.

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ.

ب.

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ ) وﺘﺘﺄﻟف ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤن ﻤﻤﺜﻠﻲ ﻤﺠﻠس اﻹدارة (.

ج.

أي ﻟﺠﺎن أﺨرى ﻴراﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء.

ﺘﺘوﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴب ﻟﻠﻤﺠﻠس ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ.

رﺴم اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ.

ب.

ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﺨطط اﻟدراﺴﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ.

ج.

ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻝ واﻟﻘﺒوﻝ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ.

د.

إﻨﺸﺎء اﻟﻛﻠﻴﺎت واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،ودﻤﺠﻬﺎٕ ،واﻟﻐﺎؤﻫﺎ.

ه.

اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻷﻤور اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻝ إﻟﻴﻬﺎ وﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺸؤون اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة ) :(10ﺘﺘوﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ) وﺘﺘﺄﻟف ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤن ﻤﻤﺜﻠﻲ ﻤﺠﻠس اﻹدارة (:
أ.

وﻀﻊ ﺨطط أﺒﻨﻴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ٕواﻨﺸﺎءاﺘﻬﺎ وﻤراﻓﻘﻬﺎ.

ب.

وﻀﻊ ﺨطط ﺘطوﻴر إﻨﺸﺎءات اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

ج.

اﻟﻨظر ﻓﻲ ﻤﺸروع اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ.

د.

ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ واﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ.

ه.

اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ وﺠوﻩ اﻹﻨﻔﺎق واﻟﺼرف ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

و.

ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻟﻤراﻓق اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن إﻨﺸﺎءات ،وﻟوازم ،وﺴﻠم اﻟرواﺘب،

وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﻤور اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

) (3
ﻨظﺎم ﻤﻨﺢ اﻟدرﺠﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدات
ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ﻟﺴﻨﺔ 2018
ﺼﺎدر ﺒﻤوﺠب أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم ) (18ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
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ﻨظﺎم ﻤﻨﺢ اﻟدرﺠﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدات ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ﻟﺴﻨﺔ 2018
1B

ﺼﺎدر ﺒﻤوﺠب أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم )  (18ﻟﺴﻨﺔ 2018

اﻟﻤﺎدة ):(1

ﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻟﻨظﺎم " ،ﻨظﺎم ﻤﻨﺢ اﻟدرﺠﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدات ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﺴﻨﺔ  ،"2018وﻴﻌﻤﻝ
ﺒﻪ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻗ اررﻩ.

اﻟﻤﺎدة ):(2

ﺘﻤﻨﺢ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء درﺠﺔ اﻟﺒﻛﺎﻟورﻴوس ،وأﻴﺔ درﺠﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ،أو ﻓﺨرﻴﺔ ،أو ﺸﻬﺎدات أﺨرى ﻴﺠري

اﻟﻤﺎدة ):(3

ﻴﺼدر ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﺤدد اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت واﻟﺸروط اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻟدرﺠﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﺨرﻴﺔ

اﻟﻤﺎدة ):(4

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻛﻠﻴﺔ
ﺘﻤﻨﺢ اﻟدرﺠﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدات ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداءً ،
اﻟﻤﺨﺘص.

إﺤداﺜﻬﺎ ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء.

واﻟﺸﻬﺎدات ،وﺘﺒﻴن اﻟﺤﻘوﻝ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻝ درﺠﺔ أو ﺸﻬﺎدة.

) (4
ﻨظﺎم اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ﻟﺴﻨﺔ 2018

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

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

ﻨظﺎم اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺼﺎدر ﺒﻤوﺠب أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم ) (18ﻟﺴﻨﺔ 2018

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

اﻟﻤﺎدة ) :(2ﻴﻛون ﻟﻠﻛﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺘﻴﺔ اﻟﻤدﻟوﻻت اﻟواردة إزاءﻫﺎ ،ﻤﺎ ﻟم ﺘدﻝ اﻟﻘرﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﺨﻼف ذﻟك:

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

اﻟﻌﻤﻴد :ﻋﻤﻴد ﻛﻠﻴﺔ اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

اﻟﻛﻠﻴﺔ:

ﻛﻠﻴﺔ اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ.

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

اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ :ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ.

اﻟﻤﺎدة ) :(3ﺘﺴﻬم اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻌﺎﻤﺔ ،وﺘﻌﻨﻰ ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف
اﻵﺘﻴﺔ ﺒﺨﺎﺼﺔ:

إﻏﻨﺎء اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﺘطوﻴرﻫﺎ.

 أ.

 ب .ﺘرﺴﻴﺦ ﻗﺎﻋدة اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.


ج.

ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗدرات طﻠﺒﺔ اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻤﻨﺎﻫﺠﻪ

ﻓﻲ ﺤﻘوﻝ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻛﻠﻬﺎ.

 د .إﻋداد ﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻤن ذوي اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ه.

اﻟﻤﺎدة ) :(4أ.

اﻟﻤﺤﻠﻲ ،واﻟﻌرﺒﻲ ،واﻟدوﻟﻲ ،وﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻪ.

ﺘﺸﺠﻴﻊ طﻠﺒﺔ اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟواﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤس

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

ﺘﺴﺘﺤدث ﺒراﻤﺞ اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﺤﻘوﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻘرار

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
اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺒﻌد ﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس.

ﻫـ .إﻋداد ﺘﻘرﻴر ﻋن ﺸؤون اﻟﻛﻠﻴﺔ وأﻨﺸطﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻛﻝ ﻋﺎم ﺠﺎﻤﻌﻲ ،ورﻓﻌﻪ ﻟرﺌﻴس
اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻌد ﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس.
اﻟﻤﺎدة ) :(8أ .ﻴﺸ ﱢﻛﻝ ﻤﺠﻠس اﻟﻛﻠﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻤﻰ " ﻟﺠﻨﺔ اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻴﺔ"،
ﻟﻺﺸراف ﻋﻠﻰ اﻟﺒراﻤﺞ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺘﺘﺄﻟف ﻤن:

 .1ﻋﻤﻴد اﻟﻛﻠﻴﺔ رﺌﻴﺴﺎً.
 .2رؤﺴﺎء اﻷﻗﺴﺎم.

 .3اﺜﻨﻴن "ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ" ﻤن أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻴﺔ ،ﺒرﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ أو
أﺴﺘﺎذ ﻤﺸﺎرك.



ب.

ﺘﺤدد ﻤﻬﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﺼدر اﺴﺘﻨﺎداً ﻟﻬذا اﻟﻨظﺎم.

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

 .1رﺌﻴس اﻟﻘﺴم رﺌﻴﺴﺎً.

 .2اﺜﻨﻴن "ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ" ﻤن أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس ﻓﻲ اﻟﻘﺴم ،ﺒرﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ أو أﺴﺘﺎذ
ﻤﺸﺎرك.

 ب .ﺘﺤدد ﻤﻬﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﺼدر اﺴﺘﻨﺎداً ﻟﻬذا اﻟﻨظﺎم.
اﻟﻤﺎدة ):(10

اﻟﻤﺎدة ):(11

ﻴﺼدر ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم.
ﻴﺒت ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟم ﻴرد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم.
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) (5
اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ﻟﺴﻨﺔ 2018

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

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ﻟﺴﻨﺔ 2018

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

اﻟﻤﺎدة ):(1

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

اﻟﻤﺎدة ):(2

ﻴﻛون ﻟﻠﻛﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ -ﺤﻴﺜﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم -اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ أدﻨﺎﻩ ،ﻤﺎ ﻟم ﺘدﻝ
اﻟﻘرﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ذﻟك:
اﻟﻤﺠﻠـ ـ ــس:
اﻟﺠﺎﻤﻌـ ـ ــﺔ:
اﻟﺸرﻛـ ـ ــﺔ:
اﻟﻬﻴﺌ ـ ـ ــﺔ:

ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨــﺎء:

ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌــﺔ:
ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤــداء:

اﻟرﺌﻴ ـ ــس:

اﻟﻌﻤﻴـ ـ ــد:

اﻟﻤدﻴـ ـ ــر:

اﻟﻤدﻴـر اﻟﻤــﺎﻟﻲ:

وﺤـدة اﻟرﻗﺎﺒــﺔ

اﻟﻤﺤﺎﺴب اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ:
اﻟﻤوازﻨ ـ ــﺔ:

اﻹﻴ ـ ـرادات:

ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

ﺸرﻛﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﻠﺘﻌﻠﻴم واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر

ﻤﺠﻠس إدارة ﺸرﻛﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﻠﺘﻌﻠﻴم واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر

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 اﻷﻤواﻝ ،وﺤﻔظﻬﺎ ،وﺼرﻓﻬﺎ ،وﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ ،وﺘﻨظﻴم

اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ.

اﻟوﺤدة اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﺎم اﻟرﻗﺎﺒﺔ واﻟﺘدﻗﻴق ،وﺘﺘوﻟﻰ اﻟﺘدﻗﻴق ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻝ

وﻴ َﻌﻴﱠن ﻤدﻴرﻫﺎ ﻤن ﻤﺠﻠس
اﻟداﺌرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ،وﺘﺘﺒﻊ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎءُ ،
اﻷﻤﻨﺎء ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب اﻟرﺌﻴس.
اﻟﻤﺤﺎﺴب اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻤن ﺨﺎرج اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﺘﻌﻴﻨﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﻤوازﻨﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
اﻹﻴرادات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ،واﻟرﺴوم اﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،وأﻴﺔ إﻴرادات ﺘﺘﺤﻘـق ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻤن أﻴﺔ ﺨدﻤﺎت أﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ ،أو ﻋﻠﻤﻴﺔ ،أو اﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴر،ﻴﻀﺎف إﻟﻰ
ذﻟك اﻟﻬﺒﺎت ،واﻟﻤﻨﺢ ،واﻟوﺼﺎﻴﺎ،ورﻴﻊ اﻷﻤواﻝ اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ ،وﻏﻴر اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ،

وﻏﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺘؤﺨذ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء إذا ﻛﺎﻨت ﻤن ﻤﺼدر ﻏﻴر

اﻟﻨﻔﻘ ـ ــﺎت:
اﻟﺴﻠﻔـ ـ ــﺔ:

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ:
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻤﻲ:

اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ

واﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﻤﺎدة ):(3

أردﻨﻲ.

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟﻘواﻋد
اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻬﺎ ﻟدى اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟذي ﻴﺼرف ﻤﻘدﻤﺎً ﻹﻨﺠﺎز أﻋﻤﺎﻝ ﻤﺤددة ،أو اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﺎم ﻤﺤددة،
أو ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺘزاﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،أو اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن ﻋﻘود ،أو اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ،أو
ﻛﻔﺎﻻت.
اﻟﻤدة اﻟﺘﻲ ﺘﺒدأ ﻓﻲ اﻟﻴوم اﻷوﻝ ﻤن ﺸﻬر ﻛﺎﻨون اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻛﻝ ﺴﻨﺔ،
وﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  31ﻛﺎﻨون اﻷوﻝ ﻤن اﻟﺴﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.
ﺒﻴﺎن ﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻨﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،وﻓق
اﻷﺴس واﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم ،أو اﻟﻘواﻋد اﻟﻤرﻋﻴﺔ
ﻟدى اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،واﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ ،واﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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 ،طﺒﻘﺎً ﻟﻤوازﻨﺘﻬﺎ وﻟﻘ اررات ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء

واﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻟﻪ أن ﻴﻔوض ﺨطﻴﺎً وﻤﺤدداً أﻴﺎً ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫذا اﻟﻨظﺎم ،ﻷي ﻤن ﻨواﺒﻪ ،أو اﻟﻌﻤداء ،أو اﻟﻤدﻴرﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟذﻴن ﺘﻘﺘﻀﻲ طﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬم ﻫذا

اﻟﺘﻔوﻴض ،وﻟﻪ إﻟﻐﺎء ﻫذا اﻟﺘﻔوﻴض ﺨطﻴﺎً.

اﻟﻤﺎدة ):(4

اﻟداﺌرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﺘﺘوﻟﻰ ﻗﺒض
ِأﻤواﻟﻬﺎ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ،ودﻓﻊ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وذﻟك طﺒﻘﺎً ﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،

اﻟﻤﺎدة ):(5

اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻫو اﻟرﺌﻴس اﻟﻤﺒﺎﺸر ﻟﻠﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ اﻟداﺌرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻴﻛ ــون ﻤﺴؤوﻻً أﻤﺎم اﻟرﺌﻴس ﻋن

واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ،واﻟﻘ اررات اﻟﺼﺎدرة ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ.

ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺴﺠﻼت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ،وﻫو ﻤﺴؤوﻝ ﻋن اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻤواﻝ

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

أ .ﺘﺤدﻴد أﻨواع اﻟﺴﺠﻼت ،واﻟﻨﻤﺎذج ،واﻟﺒطﺎﻗﺎت ،واﻟﻤﺴﺘﻨدات ،واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻀرورﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎت اﻟﺸؤون

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ وﻀﺒطﻬﺎ ،وﺘﻨظﻴم ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﺘﺤدﻴد أﺼوﻝ ﻤﺴﻛﻬﺎ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻋد

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ،واﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ب .اﻋﺘﻤﺎد ﻤﺴﺘﻨدات اﻟﺼرف واﻟﻘﻴد ،وﺨطﺎﺒﺎت اﻟﺘﺤوﻴﻝ ،وطﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨدﻴﺔ ،ﺒﻌد اﻟﺘﺄﻛد ﻤن
ﺼﺤﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ،وﺘواﻓر اﻟﺸروط اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

ج .ﺘدﻗﻴق اﻟﺸﻴﻛﺎت ،واﻟﺘﺄﻛد ﻤن أن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻨدات اﻟﺼرف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ.

د .اﻟﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ اﻟﺘوﺠﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻠﻘﻴود ،وﻤن أن اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻗد ُﺤ ﱢﻤﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨود اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤوازﻨﺔ.
ه .إﻋداد ﻤﺸروع ﻤوازﻨﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔٕ ،واﻋداد اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ واﻟﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ.

و .إﻋداد اﻟدراﺴﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﺸﻬرﻴﺔ ﻋن إﻴرادات اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻤﺼروﻓﺎﺘﻬﺎ ،وأوﻀﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺘﺘﻤﻛن
رﺌﺎﺴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻤن اﺘﺨﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.

ز .اﺘﺨﺎذ اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت ،واﻹﺠراءات ،ووﺴﺎﺌﻝ اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ أﻤواﻝ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﺴﺠﻼﺘﻬﺎ ،وﻟﻤﻨﻊ
وﻗوع أي ﺘﻼﻋب ،أو اﺨﺘﻼس ،أو إﻫﻤﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ.

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

اﻟﻤﺎدة ):(6

ط .اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺄﻴﺔ أﻋﻤﺎﻝ أﺨرى ﻴﻛﻠﻔﻪ ﺒﻬﺎ اﻟرﺌﻴس ،ﻤﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ وواﺠﺒﺎﺘﻪ.

اﻟﻤوظﻔون اﻟﻤﺎﻟﻴون ﻤﺴؤوﻟون أﻤﺎم اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋن اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻹﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ٕواﺠراءاﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎطﺔ ﺒﻬم
وﺘﻨظﻴم اﻟﻘﻴود اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ وﺴﺠﻼﺘﻬﺎ طﺒﻘﺎً ﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘ اررات اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻬﺎ،
وﻋﻠﻴﻬم اﻟﺘﻘﻴد ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
إدﺨﺎﻝ ﺠﻤﻴﻊ إﻴرادات اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻤﺼروﻓﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴود.
أ.

اﻟﻤﺎدة ):(7
اﻟﻤﺎدة ):(8

ب.

ﺒﻌدم إﺠﺎزة أي ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟم ﺘﺴﺘوف ﺸروطﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ج.

ﻤراﻋﺎة اﻟدﻗﺔ اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ ﻗﺒﻝ ﻗﺒض أي ﻤﺒﻠﻎ أو ﺼرﻓﻪ ،واﻟﺘﺄﻛد ﻤن أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺒض أو اﻟﺼرف

د.

ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺤﺼﻴﻝ إﻴرادات اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ودﻓﻊ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ه.

اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻟﺴﺠﻼت ،وﻤﺴﺘﻨدات اﻟﻘﻴد واﻟﺼرف واﻟﻘﺒض ،وأﻴﺔ أوراق ووﺜﺎﺌق ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﻤﺎﻛن

و.

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

ﺘﺘم وﻓﻘﺎً ﻟﻸﻨظﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘ اررات اﻟﺼﺎدرة ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ.

أﻤﻴﻨﺔ.

ﻛﻝ ﻤوظف ﻤﺎﻟـﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺴؤوﻝ ﺸﺨﺼﻴﺎً ﻋــن أﻴﺔ ﺨﺴــﺎرة ﻤﺎدﻴﺔ ﺘﻠﺤـق ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠراء ﺘﻘﺼﻴرﻩ ،أو
ﺨطﺌﻪ ،أو إﻫﻤﺎﻟﻪ ،وﺘﻘوم اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟطرﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘراﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
ﻋﻨد وﻗوع ﻨﻘص ﻓﻲ أﻤواﻝ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،أو أوراﻗﻬــﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ،أو ﺴﺠـﻼﺘﻬﺎ ودﻓﺎﺘـرﻫﺎ وﻗﻴودﻫﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﻴﺘرﺘب

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﻤوظف اﻟﻤﺴؤوﻝ أن ﻴﻌﻠم اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ ،اﻟذي ﻋﻠﻴﻪ إﺒﻼغ اﻟرﺌﻴس ﻓو اًر ﻻﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
اﻟﻤﺎدة ):(9

اﻟﻤوازﻨـــــﺔ

ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤوازﻨﺔ ﺴﻨوﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة ) :(10ﺘﺘﺄﻟــف ﻤوازﻨﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻤن إﻴراداﺘﻬﺎ وﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﻘدرة ﻋـن ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺘﺒدأ ﻓﻲ اﻟﻴوم اﻷوﻝ ﻤن ﺸﻬر
ﻛﺎﻨون اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻛﻝ ﺴﻨﺔ ،وﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدي واﻟﺜﻼﺜﻴن ﻤن ﺸﻬر ﻛﺎﻨون اﻷوﻝ ﻤن اﻟﺴﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة ) :(11أ.

ﻴﺼدر اﻟرﺌﻴس اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺤدﻴد إﺠراءات إﻋداد اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ،وﻤﻼﺤﻘﻬﺎ وﺘﺎرﻴﺦ

ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ،واﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟواﺠب أن ﺘرﻓق ﺒﻬﺎ.

ب .ﻴﻘدم رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺸروع اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋدﻫﺎ ﻟﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ٕواﻗرارﻫﺎ ﻤن
اﻟﻤﺎدة ) :(12أ.

ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺜم رﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠس ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻴﻔﺘﺢ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﺎب ﺨﺎص ﻤﺴﺘﻘﻝ ﻋن ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟك ﻓﻲ أﺤد اﻟﺒﻨوك ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﺘودع ﻓﻴﻪ

ﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ طﺒﻘﺎً ﻟﻤوازﻨﺘﻬﺎ.

ب .ﻴودع ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ) (12/1ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨوﻴﺔ اﻟﻤﻘدرة ،ﻗﺒﻝ أﺴﺒوﻋﻴن
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻤن ﺒداﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺜم ﻴﺤوﻝ ) (12/1ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻛﻝ ﺸﻬر.

ج.
د.

ﺘﺴﺘﺜﻤر أﻤواﻝ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘوﺼﻴﺔ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ واﻟﻤدﻗق

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

ﻓﻲ ﻤوازﻨﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻋﺎم ﻤﺎﻟﻲ.

اﻟﻤﺎدة ) :(13إذا ﻟم ﻴﺘم إﻗرار ﻤوازﻨﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺒﻝ ﺒدء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌود إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤوازﻨﺔ ،ﻓﻴﺴﺘﻤر اﻹﻨﻔﺎق ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدات
ﺸﻬرﻴﺔ ،ﺒﻨﺴﺒﺔ )  (12:1ﻤن ﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻟﺘﻐطﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻛررة واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤدورة ،ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم إﻴداع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺸﻬرﻴﺔ اﻟﻤﻘررة ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒداﻴﺔ ﻛﻝ ﺸﻬر ،وﺘﺴدد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ

اﻟﻤﺎدة ):(14

اﻟﺘﻲ أﻨﻔﻘت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺠﻪ ﻤن اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺠدﻴدة ﺒﻌد إﻗرارﻫﺎ.
أ.

ﻻ ﻴﺠوز ﺼرف أي ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤوازﻨﺔ ،إﻻّ ﺒﻌد إﻗرارﻫﺎ ﺤﺴب اﻷﺼوﻝ.

ب .ﻻ ﻴﺠوز اﻻﻟﺘزام ﺒﺄﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎت ،أو ﺼرﻓﻬﺎ إﻻّ ﻓﻲ ﺤدود اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤوازﻨﺔ ﻟﺘﻠك
اﻟﻨﻔﻘﺎت ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز اﺴﺘﻌﻤﺎﻝ أﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ ﻏﻴر اﻷﻏراض اﻟﺘﻲ ﺤددت ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻤوازﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة ) :(15ﻴﺠوز ﺨﻼﻝ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﺼدار ﻤﻠﺤق ﻟﻠﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻴﻘررﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻹدارة
وﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء.

اﻟﻤﺎدة ) :(16ﻴﺠوز ﻨﻘﻝ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﺤﺴب اﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ .ﻤن ﺒﺎب إﻟﻰ آﺨر ﺒﻘرار ﻤن رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘوﺼﻴﺔ ﻤن اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

ب .ﻤن ﻓﺼﻝ إﻟﻰ آﺨر ﺒﻘرار ﻤن اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن رﺌﻴس اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻤﺨﺘص.
U

اﻟﻤﺎدة ):(17

اﻟﺴﻠف واﻷﻤﺎﻨﺎت واﻟذﻤم واﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﺴﻠـف

ﻟﻠرﺌﻴس ،أو ﻤن ﻴﻔوﻀﻪ ،أن ﻴواﻓق ﻋﻠﻰ إﺼدار ﺴﻠف ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷي ﻤن اﻷﻏراض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ.

ﺴﻠﻔﺔ ﻟﻤﺘﻌﻬد إذا اﺸﺘرط ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﻤﺒرم ﻤﻌﻪ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ  %15ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘد،

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

اﺴﺘرداد ﻫذﻩ اﻟﺴﻠﻔﺔ.

ب .ﺴﻠﻔﺔ ﻟﺘﻐطﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎت ﺒﺤث ﻋﻠﻤﻲ ،ﻋﻠﻰ أن ﺘﺴوى ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻟﻐرض ﻤﻨﻬﺎ.
ج.

ﺴﻠﻔﺔ ﺴﻔر ٕواﻗﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤوﻓد ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ رﺴﻤﻴﺔ ،أو ﻟﻠﻤﻛﻠف ﺒﺤﻀور ﻤؤﺘﻤر ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ

د.

ﺴﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤوﻓد ﻓﻲ ﺒﻌﺜﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ،أو دورة ﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﻤﻘدار ﻤﺨﺼﺼﺎﺘﻪ ﺜﻼﺜﺔ

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺘﺴوى ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻟﻤﻬﻤﺔ،وﻋودة اﻟﻤﻛﻠف ﻤن اﻟﺴﻔر.

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

ﺴﻠﻔﺔ ﻨﺜرﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز )  (1500أﻟﻔﺎً وﺨﻤﺴﻤﺌﺔ دﻴﻨﺎر ،ﻟﻤن ﺘﻘﺘﻀﻲ طﺒﻴﻌﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬم ﺼرف

ﻨﻔﻘﺎت ﻨﺜرﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ،وﺘﺴدد دورﻴﺎً ﺒﻤوﺠب ﻓواﺘﻴر ،أو ﻤطﺎﻟﺒﺎت ،ﺘﻌﺘﻤد ﻤن اﻟﻌﻤﻴد أو اﻟﻤدﻴر،

ﻋﻠﻰ أن ﻴراﻋﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺴﻠﻔﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

.١

أﻻّ ﺘزﻴد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺘورة اﻟواﺤدة ﻋﻠﻰ )  (50دﻴﻨﺎ اًر ،إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﺘﺴدﻴد

.٢

أﻻّ ﻴﺼرف ﻤﻨﻬﺎ أﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﺸراء ﻟوازم ﻤﺘواﻓرة ﻓﻲ ﻤﺴﺘودﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

.٣
اﻟﻤﺎدة ):(18
اﻟﻤﺎدة ):(19

ﻓواﺘﻴر ﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻟﻤورد.

ﻋﻨد اﺴﺘﻌﺎدة ﻤﺎ ﺼرف ﻤن اﻟﺴﻠﻔﺔ ،ﻴﻌد ﻛﺸف ﻟﺘوزﻴﻊ اﻟﻤﺼروف ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨود اﻟﻤوازﻨﺔ

اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ،و ﻴﺘم اﻟﺼرف ﺒﻌد اﻟﺘدﻗﻴق واﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺴﻼﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨدات اﻟﻤؤﻴدة ﻟﻠﺼرف.

ﻻ ﺘﺼرف اﻟﺴﻠﻔﺔ إﻻّ ﺒﻌد اﻟﻤواﻓﻘﺔ اﻟﺨطﻴﺔ ﻤــن اﻟرﺌﻴس أو ﻤن ﻴﻔوﻀﻪ.

أ.

ﺘﺴدد اﻟﺴﻠﻔﺔ أو ﺘﺴوى ﺒﻤوﺠب ﻓواﺘﻴر أو وﺜﺎﺌق ﻤﻌززة ﻗﺒﻝ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم

ﺘﺴوﻴﺘﻬﺎ ﻴﺘم اﻗﺘطﺎﻋﻬﺎ ﻤن راﺘب ﻤن ﺼرﻓت ﻟﻪ دﻓﻌﺔ واﺤدةٕ ،واذا ﻟم ﻴﻛن ذﻟك ﻛﺎﻓﻴﺎً ﺘﺴدد ﻤن
راﺘب اﻟﺸﻬر اﻟﺘﺎﻟﻲ.

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

ﻋودﺘﻪ ﻤﺒﺎﺸرة.
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻨﺘﻬﺎء ﺨدﻤﺔ ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس ،أو اﻟﻤوظف اﻟذي ﺼرﻓت ﻟﻪ ﺴﻠﻔﺔ ،ﺘﺴﺘرد ﻤﻨﻪ

اﻟﺴﻠﻔﺔ أو رﺼﻴدﻫﺎ دﻓﻌﺔ واﺤدة.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
اﻟﻤﺎدة ):(20

أ.

اﻷﻨظﻤﺔ

ﻴﺘم ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻛﻝ ﺸﻬر إﻋداد اﻟﺘﻘرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ )ﻤﻴزان اﻟﻤراﺠﻌﺔ( اﻟذي ﻴﻠﺨص اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﻤت ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ذﻟك اﻟﺸﻬر.

ب .ﻴﺘم ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻛﻝ رﺒﻊ ﻤن اﻟﺴﻨﺔ إﻋداد اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ اﻟﻤدﻗﻘﺔ ﻤن اﻟﻤﺤﺎﺴب اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ.
اﻟﻤﺎدة ):(21

اﻟﻛﻔــﺎﻻت

أ.

ﻴﻘدم اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ ،واﻟﻤوظﻔون اﻟﻤﺎﻟﻴون ،وأي ﻤن اﻟﻤوظﻔﻴن اﻟذﻴن ﺘﻘﺘﻀﻲ طﺒﻴﻌﺔ وظﻴﻔﺘﻬم

ﻛﻔﺎﻻت ﻋدﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺘﺤدد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ،

وذﻟك ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤﺴؤﻟﻴﺎﺘﻬم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ب .ﺘﻨظم اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻟدى ﻛﺎﺘب اﻟﻌدﻝ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻤوذج اﻟذي ﻴﻘررﻩ اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ج.

اﻟﻤﺎدة ):(22

ﺘﺤﻔظ أﺴﻨﺎد اﻟﻛﻔﺎﻻت ﻟدى اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻌد ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺠﻝ ﺨﺎص ،وﻴﻛون ﻤﺴؤوﻻً ﻋن
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎﻻت ،ﻛﻤﺎ ﺘﺤﻔظ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟدى اﻟداﺌرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸرﻛﺔ.
اﻹﻴـرادات

ﻴﻌد اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻨﻤﺎذج إﻴﺼﺎﻻت اﻟﻘﺒض اﻟرﺌﻴﺴﺔ ،واﻟﻔرﻋﻴﺔ ،واﻟﻘﺴﺎﺌم ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة ):(23

ﻴﺘم ﻗﺒض إﻴرادات اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤوﺠب إﻴﺼﺎﻻت رﺴﻤﻴﺔ ﻤرﻗﻤﺔ ،ﻴﻌطﻰ اﻟداﻓﻊ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ وﻴﺠري ﻗﻴد

اﻟﻤﺎدة ):(24

ﺘودع إﻴرادات اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻟﺸرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨك أو اﻟﺒﻨوك اﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤدﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻹدارة.

اﻟﻤﻘﺒوﻀﺎت ﻤن ﺘﻠك اﻷﻤواﻝ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ.
أ.

ب .ﻻ ﻴﺠوز اﺴﺘﺨدام إﻴرادات اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺒﻌد ﻗﺒﻀﻬﺎ وﻗﺒﻝ إﻴداﻋﻬﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻷي ﺴﺒب ﻤن
اﻷﺴﺒﺎب.

ج.

ﺘودع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻟﺸرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨك ﻴوم ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة ):(25

ﺘﺤﻔظ اﻟﻨﻘود ،واﻟﺸﻴﻛﺎت ،واﻟﻘﺴﺎﺌم ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺨزاﻨﺔ ﺤدﻴدﻴﺔ ﻤﺄﻤوﻨﺔ وﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﺤﻔظ ﻓﻲ ﻫذﻩ

اﻟﻤﺎدة ):(26

ﺘرد اﻷﻤواﻝ اﻟﻤﻘﺒوﻀﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻤن دﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﺨزاﻨﺔ أﻴﺔ أﻤواﻝ أو وﺜﺎﺌق ﻻ ﺘﻌود ﻤﻠﻛﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ.

أ .إذا أﺠﺎزت ذﻟك أﻨظﻤﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘ اررات اﻟﺼﺎدرة ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ.
ب .إذا ﻛﺎﻨت اﻷﻤواﻝ ﻗد اﺴﺘوﻓﻴت ﺨطﺄً ،أو دون ﺤق ،ﻴﺘم اﻟرد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻤواﻓﻘﺔ اﻟرﺌﻴس ،إذا ﻟم

ﺘﺘﺠﺎوز ) (500ﺨﻤﺴﻤﺌﺔ دﻴﻨﺎر ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ ،أﻤﺎ إذا زاد اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ذﻟك

ﻓﻴرد ﺒﻤواﻓﻘﺔ اﻟرﺌﻴس ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ووﺤدة اﻟرﻗﺎﺒﺔ واﻟﺘدﻗﻴق اﻟداﺨﻠﻲ.
U

اﻟﻨﻔﻘــﺎت

اﻟﻤﺎدة ):(27

ﻴﻌد اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻨﻤﺎذج ﻤﺴﺘﻨدات ﺼرف ﻤرﻗﻤﺔ ،وﻴﺘم اﻟﺼرف ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ،ﺒﻌد ﺘدﻗﻴﻘﻬﺎ ٕواﺠﺎزﺘﻬﺎ

اﻟﻤﺎدة ):(28

ﻴﺸﺘرط أن ﻴﻛون ﻤﺴﺘﻨد اﻟﺼرف ﻤﻌز اًز ﺒﺎﻟوﺜﺎﺌق اﻟﻤؤﻴدة ﻟﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻟﺼرفٕ ،واذا ﺘﻌذر ﺘﻌزﻴز

ﺒﺎﻟﺘوﻗﻴﻊ ﻤن اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

اﻟﻤﺼروﻓﺎت ﺒﻤﺴﺘﻨدات أو إﻴﺼﺎﻻت ،ﻷي ﺴﺒب ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ،ﻓﻌﻠﻰ ﻤن ﻗﺎم ﺒﺎﻹﻨﻔﺎق أن ﻴﻘدم ﺸﻬﺎدة
ﺨطﻴﺔ ﺒﺘوﻗﻴﻌﻪ ﺘﺒﻴن ﻤﻘدار اﻹﻨﻔﺎق ،وأﻨﻪ ﺼرف ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أو ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ ،وﻴﺘم اﻟﺼرف

إذا ﺘم ﺘﺼدﻴق اﻟﺸﻬﺎدة ﻤن اﻟرﺌﻴس ،ﺸرﻴطﺔ أﻻّ ﺘزﻴد ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻟﻤﺼروﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟواﺤدة ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﺎدة ):(29

ﺨﻤﺴﻴن دﻴﻨﺎ اًر.

ﻴﻠزم ﻗﺒﻝ اﻟﺼرف أﺨذ ﻤواﻓﻘﺔ اﻟرﺌﻴس اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ،وذﻟك ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴر اﻟﻤﺒررة ﺤﻛﻤﺎً ،أﻤﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت

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

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن ﺘﻨﻔﻴذ أﻨظﻤﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻗ اررات ﻤﺠﻠس اﻹدارة ،وﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،ﻛرواﺘب
اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وأﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎت أﺨرى ﺘﺼرف طﺒﻘﺎً ﻟﻌﻘودﻫم ،أو ﻗ اررات ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم
وﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴن وﻏﻴرﻫﺎ.

ب.
ج.
د.
ه.

اﻟﻀراﺌب واﻟرﺴوم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻬﺎ.
اﻟﺨدﻤﺎت واﻟﻤواد ذات اﻷﺴﻌﺎر اﻟﻤوﺤدة اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﺎﻤﺔ أو ﺨﺎﺼﺔ ،ﻛﻔواﺘﻴر
اﻟﻛﻬرﺒﺎء ،واﻟﻤﺎء ،واﻟﻬﺎﺘف ،واﻟﻤﺤروﻗﺎت.

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻋﻘود ﻤﺒرﻤﺔ ﺤﺴب اﻷﺼوﻝ ،أو ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أواﻤر ﺸراء ﻤﻌﺘﻤدة ﻤن اﻟﺠﻬﺎت

اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

اﻻﺸﺘراﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،إذا ﻛﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ

اﻻﺸﺘراك ﺒﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة ):(30

ﺘﺼرف اﻟرواﺘب ،واﻟﻌﻼوات ،واﻷﺠور ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻛﻝ ﺸﻬر ،وﻴﺠوز ﻟﻠرﺌﻴس ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻴﻘدرﻫﺎ أن ﻴﻘرر

اﻟﻤﺎدة ):(31

ﻴﺠوز أن ﻴﺼرف ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن ﻟﻠﻌﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ،أو ﻓﻲ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ

ﺼرﻓﻬﺎ ﻗﺒﻝ ذﻟك.

اﻟرواﺘب ،واﻟﻌﻼوات ،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 ﺒدﻻت اﻹﺠﺎزة ﻟﻤن ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺨدﻤﺎﺘﻬم ،أو ﻟﻤن ﻴﺘم ﺘﻛﻠﻴﻔﻬم ﺒﺎﻟﻌﻤﻝ ﺨﻼﻝ إﺠﺎزاﺘﻬم.

اﻟﻤﺎدة ):(32

ﻻ ﻴﺼرف ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴن اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺨدﻤﺎﺘﻬم أﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬم ،إﻻّ ﺒﻌد ﺤﺼوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﺒراءة ذﻤﺔ ﻤن

اﻟﻤﺎدة ):(33

ﺘﺼرف رواﺘب وﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤوﻓدﻴن ﻓﻲ ﺒﻌﺜﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ،أو دورات ﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻓق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت

اﻟﻤﺎدة ):(34

ﺘدﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻨد اﻟﺼرف ﻟﺼﺎﺤب اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق ،أو ﻟوﻛﻴﻠﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ.

اﻟﻤﺎدة ):(35

اﻟوﺤدات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﺒراءة ذﻤﺔ ﻤن داﺌرة ﻀرﻴﺒﺔ اﻟدﺨﻝ.
اﻟﺘﻲ ﻴﺼدرﻫﺎ اﻟرﺌﻴس ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ.

ﻴﺘم دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدات ﻤﺴﺘﻨدﻴﺔ ،أو ﺤواﻻت ﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻴﺠوز إﺠراء اﻟﺘﺤوﻴﻼت

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

دﻓﻌﺔ واﺤدة ،أو دﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب ،أو دﻓﻌﺎت ﻤﻘدﻤﺎً ،ﻋﻠﻰ أن ﺘؤﺨذ اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻛﻔﻝ ﺘﺴﻠﻴم
اﻟﻤﺎدة ):(36

اﻟﻤﺸﺘرﻴﺎت ﻀﻤن اﻟﻤواﺼﻔﺎت اﻟﻤﻘررة ،وﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻤﺤددة.

ﻴﺼدر ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻴﺤدد ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻔوﻀﻴن ﺒﺎﻟﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻛﺎت ،واﻟﺤواﻻت

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨدﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻤن اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬم ،وﻓﺌﺎت ﺘواﻗﻴﻌﻬم.
اﻟﻤﺎدة ):(37

اﻟﻤﺎدة ):(38

اﻟﻤﺎدة ):(39

اﻟرﻗﺎﺒﺔ واﻟﺘدﻗﻴق اﻟداﺨﻠﻲ

ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﺤدة ﻟﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ وﺤدة اﻟرﻗﺎﺒﺔ واﻟﺘدﻗﻴق اﻟداﺨﻠﻲ وﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻟرﺌﻴس،

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 اﻷﻤﻨﺎء.
ﻴﻘوم ﺒﺘدﻗﻴق ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤدﻗق ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺨﺎرﺠﻲ ﻤرﺨص ﺘﻌﻴﻨﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ.

ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻘدﻴم ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟوﺤدة اﻟرﻗﺎﺒﺔ واﻟﺘدﻗﻴق ،وﻤدﻗق
اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻷﻓﻀﻝ.

اﻟﻤﺎدة ):(40

أﺤﻛــﺎم ﻋﺎﻤــﺔ

ﺘﻌد ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺤدة ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ،ﺘﻀﺎف
ﺘﺘﺒﻊ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ أﺴﺎس اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق ،ﺤﻴث ّ
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺤﻘوق ﻛﻠﻬﺎ ،وﺘﺴﺘﺤق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت ﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺨﻼﻟﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة ):(41

ﻴﻘدم اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟرﺌﻴس ﺘﻘرﻴ اًر ﻤﺎﻟﻴﺎً ﻛﻝ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ،ﻴﺒﻴن ﻓﻴﻪ اﻟوﻀﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤن ﺤﻴث

اﻟﻤﺎدة ):(42

ﻴﻘدم اﻟرﺌﻴس إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻹدارة اﻟﺘﻘرﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻨوي ،واﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ،واﻟﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ،ﻓﻲ
ّ
ﻤوﻋد أﻗﺼﺎﻩ ﺸﻬر ﻤن اﻨﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻹﻗ اررﻩ،ا ﺜم ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻟرﺌﻴس ﻟﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻹﻗرارﻫﺎ ورﻓﻌﻬﺎ

اﻟﻤﺎدة ):(43

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب
ﺘﺴﺘﻬﻠك اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤوﺠوداﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻟطرق واﻟﻨﺴب اﻟﺘﻲ ﻴواﻓق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠس اﻹدارة،
ً
ﻤن اﻟرﺌﻴس.

اﻟﻤﺎدة ):(44

اﻹﻴرادات واﻟﻨﻔﻘﺎت.

إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻴﺘم ﺸطب اﻟدﻴن اﻟﻤﻌدوم ،واﻟﻨﻘص ،واﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ أﻤواﻝ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻨﻘدﻴﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎت
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

أ.

ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ )  ( 500ﺨﻤﺴﻤﺌﺔ دﻴﻨﺎر ﺴﻨوﻴﺎً.

ب .ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ )
ج.

) (1000أﻟف دﻴﻨﺎر ﺴﻨوﻴﺎً.

 ( 500ﺨﻤﺴﻤﺌﺔ دﻴﻨﺎر ،وﻻ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ

ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻹدارة إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ )  ( 1000أﻟف دﻴﻨﺎر.

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻟﺠﻨﺔ ﻴﺸﻛﻠﻬﺎ اﻟرﺌﻴس
وﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻷﺤواﻝ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ أن ﻴﻛون اﻟﺸطب ً
ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
اﻟﻤﺎدة ):(45

اﻟﻤﺎدة ):(46
اﻟﻤﺎدة ):(47

اﻟﻤﺎدة ):(48

اﻷﻨظﻤﺔ

ﻴﺘم إﺘﻼف اﻟﺴﺠﻼت ،واﻟدﻓﺎﺘر ،واﻟوﺜﺎﺌق ،ﺒﻤوﺠب ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻴﺼدرﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
ﻴﺼدر اﻟرﺌﻴس اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘطﺒﻴق ﻫذا اﻟﻨظﺎم ،ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺎﻟف أﺤﻛﺎﻤﻪ ،أو ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻌﻬﺎ.
ﻟﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺜﻴﺎت ﻴراﻫﺎ ،أو ﻋﻠﻰ ﺘوﺼﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﺘﻨﺴﻴب اﻟرﺌﻴس ،ﺘﻐﻴﻴر
أﻴﺔ ﻤﺎدة ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم ،أو ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ ،أو إﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ،أو ﺤذﻓﻬﺎ.

ﻴﻌﻤﻝ ﺒﻬذا اﻟﻨظﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻗ اررﻩ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،واﻟﻤﺼﺎدﻗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻹدارة.

) (6
ﻨظﺎم اﻟرواﺘب واﻟﻌﻼ وات ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ﻟﺴﻨﺔ 2018
ﺼﺎدر ﺒﻤوﺠب اﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم )  (18ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻨظﺎم اﻟرواﺘب واﻟﻌﻼ وات ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺼﺎدر ﺒﻤوﺠب أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم )  (18ﻟﺴﻨﺔ 2018

اﻟﻤﺎدة ):(1

ﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻟﻨظﺎم " ،ﻨظﺎم اﻟرواﺘب واﻟﻌﻼ وات وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﺴﻨﺔ "2018
وﻴﻌﻤﻝ ﺒﻪ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻗ اررﻩ.

اﻟﻤﺎدة ):(2

ﺘﺤدد رواﺘب أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس واﻟﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ودرﺠﺎت ﻫذﻩ اﻟرواﺘب وﺘﺴﻠﺴﻝ
زﻴﺎداﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﺴﻠم اﻟرواﺘب اﻵتي:

رواﺘب وﻋﻼوات أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ )ﺒﺎﻟدﻴﻨﺎر اﻷردﻨﻲ(:

أ.

اﻟﻤؤﻫﻝ اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
واﻟرﺘﺒﺔ

واﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ
أﺴﺘ ــﺎذ
أﺴﺘﺎذ ﻤﺸﺎرك
أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد
ﻤــدرس

ب.
اﻟدرﺠﺔ

اﻷوﻟـﻰ

ﺒداﻴﺔ
وﻨﻬﺎﻴﺔ
اﻟراﺘب

ﻋﻼوة اﻻﺨﺘﺼﺎص

ﻏﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

ﺒدﻝ

ﻋﻼوة

ﺘﻨﻘﻝ

ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ

517
 ﻤﻔﺘوح379
517 -

دﻨﺎﻨﻲر
ـ
10
100

%100
20

310

310 -

 5دﻨﺎﻨﻴر
وﻝد
ﻟﻛﻝ ـ

وﺒﺤد أﻋﻠﻰ

 379209

ﻋﻼوة زوﺠﺔ

80

%75

أرﺒﻌﺔ أوﻻد

اﻟزﻴﺎدة
اﻟﺴﻨو
ﻴﺔ

14
12
10
7

رواﺘب وﻋﻼوات ﻤوظﻔﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء:

ﺒداﻴﺔ اﻟراﺘب اﻷﺴﺎﺴﻲ
وﻨﻬﺎﻴﺘﻪ

ﻋﻼوة اﻟدرﺠﺔ

ﻏﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

ﺒدﻝ

ﺘﻨﻘﻝ

379
-

% 40

80

80

ﻤﻔﺘوح
اﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ

298

أ-

-

ﻋﻼوة

ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ

% 30

50

اﻟﺴﻨو
ﻴﺔ

 10دﻨﺎﻨﻴر
ﻋﻼوة زوﺠﺔ
 5دﻨﺎﻨﻴر

50

اﻟزﻴﺎدة

وﻝد
ﻟﻛﻝ ـ

وﺒﺤد أﻋﻠﻰ

9

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
أرﺒﻌﺔ أوﻻد

379
227

ب-

% 30

-

298
165

اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ

-

30

% 25

6.5

30

227
126.5

اﻟراﺒﻌـﺔ

-

5,5

% 20

165

20

89

اﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ

20

-

-

4.5

126.5

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺘﻴن )أوب( أﻋﻼﻩ ،ﻓﻠرﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴب ﻟﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء

ج.

ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻗد ﻤﻊ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺘدرﻴس أو اﻟﻤوظﻔﻴن اﻟذﻴن ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬم اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴواء ﻛﺎﻨوا

ﻤﺘﻔرﻏﻴن أم ﻏﻴر ﻤﺘﻔرﻏﻴن وذﻟك وﻓق ﺸروط ﻴﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻴﻌﻴن اﻟﻤراﺴﻠون واﻟﺴواﻗون وﻤﺴﺘﺨدﻤو اﻷﻤن واﻟﺴﻼﻤﺔ وﻋﻤﺎﻝ اﻟزراﻋﺔ

د.

وﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤطﻌم ﺒرواﺘب ﻤﻘطوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻵﺘﻲ:

ﻓﺌﺔ د

ﻓﺌﺔ ج

ﻓﺌﺔ ب

ﻓﺌﺔ أ

اﻟزﻴﺎدة

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟراﺒﻌﺔ

اﻟﺴﻨوﻴﺔ

150

160

اﻟرﻗم

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن

.1

اﻟﺴﺎﺌﻘــون

.2

ﻓﻨﻲ اﻟﺼﻴﺎﻨﺔ

200

.3

ﻋﺎﻤﻝ اﻟﺼﻴﺎﻨﺔ

176

.4

اﻟﻤراﺴﻠـون

125

.5
.6
.7

ﻤﺴﺘﺨدﻤو اﻷﻤن
واﻟﺴﻼﻤﺔ

ﻋﻤﺎﻝ اﻟزراﻋﺔ
ﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤطﻌم

اﻷوﻟﻰ
130

0B

وﻓﻨﻴو اﻟﺼﻴﺎﻨﺔ

اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
140

140
120

2

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

ه .ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﺴﺘﺨدام ﻤن ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻝ ﺒﺎﻷﺠر اﻟﻤﻘطوع أو ﺒﺎﻟﻤﻴﺎوﻤﺔ
وﻓق ﺸروط ﻴﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﺨﺎﺼﺔ وﻤﺤدودة.

و.

 .١ﻴﻤﻨﺢ ﻛﻝ ﺸﺨص ﻤن اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﺘﺔ اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺒﻨد )د( أﻋﻼﻩ زﻴﺎدة ﺴﻨوﻴﺔ واﺤدة ﻤن
ﻴﺤﻤﻝ ﻤؤﻫﻝ ﺸﻬﺎدة اﻟدراﺴﺔ اﻟﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أو أﻛﺜر.

 .٢ﻴﻤﻨﺢ ﻛﻝ ﺸﺨص ﻤﺘزوج ﻤن اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﺘﺔ اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺒﻨد )د( أﻋﻼﻩ
ﺴﻨوﻴﺘﻴن ﻟﻤرة واﺤد ﻓﻘط.

زﻴﺎدﺘﻴن

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

ز.

ﻴﻌﻴن اﻟﺴﺎﺌﻘون ﺒرواﺘب ﻤﻘطوﻋﺔ ﺘﺤت اﻟﺘﺠرﺒﺔ ﻟﻤدة ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر اﺒﺘداء ﻤن راﺘب ﻤﻘدارﻩ ﻤﺌﺔ

وﺜﻼﺜون دﻴﻨﺎ اًر ﺸﻬرﻴﺎً واﻨﺘﻬﺎء ﺒراﺘب ﻤﻘدارﻩ ﻤﺊة وﺴﺘون دﻴﻨﺎ اًر ﺸﻬرﻴﺎً .وﻴﻛون اﻟﺘﻌﻴﻴن ﻋﻠﻰ

اﻟﻨﺤو اﻵتي:

ح.

.١

ﻴﻌﻴن اﻟﺴﺎﺌق اﻟذي ﻴﺤﻤﻝ رﺨﺼﺔ ﺴواﻗﺔ )ﺨﺼوﺼﻲ( ﺒراﺘب اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﻔﺌﺔ

.٢

ﻴﻌﻴن اﻟﺴﺎﺌق اﻟذي ﻴﺤﻤﻝ رﺨﺼﺔ ﺴواﻗﺔ )ﻋﻤوﻤﻲ( ﺒراﺘب اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤن

.٣

ﻴﻌﻴن اﻟﺴﺎﺌق اﻟذي ﻴﺤﻤﻝ رﺨﺼﺔ ﺴواﻗﺔ )ﻤﺤورﻴن( ﺒراﺘب اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﻔﺌﺔ )ب(.

.٤

يﻋﻴن اﻟﺴﺎﺌق اﻟذي ﻴﺤﻤﻝ رﺨﺼﺔ ﺴواﻗﺔ )ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤرﻛﺒﺎت( ﺒراﺘب اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﻔﺌﺔ

)د(.

اﻟﻔﺌﺔ )ﺠـ(.

)أ(.

ﻓﻲ أي ﺤﺎﻝ ﻤن اﻷﺤواﻝ ﻴﺠب أن ﻻ ﻴﻘﻝ ﻤﻌدﻝ اﻷﺠور ﻋن  190دﻴﻨﺎر.

اﻟﻤﺎدة ):(3

ﻴﺴﺘﺤق ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس أو اﻟﻤوظف اﻟزﻴﺎدة اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻋﻨد ﺤﻠوﻝ ﻤوﻋدﻫﺎ وﺤﺴب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ

اﻟﻤﺎدة ):(4

ﻴﺼرف ﻟﻠﻤﺤﺎﻀر ﻏﻴر اﻟﻤﺘﻔرغ ﻋن ﻛﻝ ﺴﺎﻋﺔ ﺘدرﻴﺴﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤددة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:

ﺠدوﻝ اﻟرواﺘب ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (2ﻓﻘرة )أ() ،ب() ،د( ﻤﺎ ﻟم ﻴرد ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن ذﻟك.
اﻟﻤﺤﺎﻀر اﻟﺤﺎﺼﻝ ﻋﻠﻰ رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ أو ﻤن

اﻟﻤﺤﺎﻀر اﻟﺤﺎﺼﻝ ﻋﻠﻰ رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺸﺎرك أو ﻤن ﻤﺴﺘواﻫﺎ

ﻤﺴﺘواﻫﺎ

 25دﻴﻨﺎ اًر

 20دﻴﻨﺎ اًر

اﻟﻤﺤﺎﻀر اﻟﺤﺎﺼﻝ ﻋﻠﻰ رﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد أو ﻤن ﻤﺴﺘواﻫﺎ

 15دﻴﻨﺎ اًر

اﻟﻤﺤﺎﻀر اﻟﺤﺎﺼﻝ ﻋﻠﻰ درﺠﺔ اﻟﺒﻛﺎﻟورﻴوس أو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻟﻬﺎ

 10دﻨﺎﻨﻴر

اﻟﻤﺤﺎﻀر اﻟﺤﺎﺼﻝ ﻋﻠﻰ درﺠﺔ اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴر أو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻟﻬﺎ
اﻟﻌﻼ وات

 12دﻴﻨﺎ اًر

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
اﻟﻤﺎدة ):(5

أ.
ب.

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻴﺼرف ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺸﻬري ﻋﻼوة ﺒدﻝ ﺘﻤﺜﻴﻝ ﺤﺴب اﻟﻌﻘد اﻟﻤﺒرم ﻤﻌﻪ.
ﺘﺼرف ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴن ﺒﻤﺴؤوﻟﻴﺎت إدارﻴﺔ ﻤن أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺘﻴن اﻹدارﻴﺔ واﻟﺘدرﻴﺴﻴﺔ ﻋﻼوة ﺒدﻝ
ﺘﻤﺜﻴﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .1أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس:
ﻨﺎﺌب اﻟرﺌﻴس

 300دﻴﻨﺎ اًر ﺸﻬرﻴﺎً

ﻨﺎﺌب اﻟﻌﻤﻴد

 125دﻴﻨﺎ اًر ﺸﻬرﻴﺎً

رئﻴس اﻟﻘﺴم اﻷﻛﺎدﻴﻤﻲ

 100دﻴﻨﺎ اًر ﺸﻬرﻴﺎً

ﻤدﻴر اﻟﻤرﻛز اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

 75دﻴﻨﺎ اًر ﺸﻬرﻴﺎً

 200دﻴﻨﺎ اًر ﺸﻬرﻴﺎً

اﻟﻌﻤﻴد

 .2أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻴﺔ:
ﻤدﻴر اﻟوﺤدة اﻹدارﻴﺔ  /ﻤدﻴر اﻟداﺌرة /ﻤﺸرف

 75دﻴﻨﺎ اًر ﺸﻬرﻴﺎً

رﺌﻴس اﻟﺸﻌﺒﺔ /رﺌﻴس دﻴوان اﻟرﺌﺎﺴﺔ  /ﺴﻛرﺘﻴر

 30دﻴﻨﺎ اًر ﺸﻬرﻴﺎً

ﻤرﻛز اﻟﺤﺎﺴوب
اﻟﻤﺠﺎﻟس /ﻤﺸرﻓو اﻟﻤراﻛز

ج.

ﻻ ﻴﺠوز ﻷي ﻤن اﻟﻤذﻛورﻴن ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) أ( اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ أن ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ أﻛﺜر ﻤن ﻋﻼوة ﺒدﻝ ﺘﻤﺜﻴﻝ واﺤدة ﻤﻬﻤﺎ
ﺘﻌددت أﺴﺒﺎب اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة ):(6

ﺘﺼرف ﻋﻼوة ﻏﻼء ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﻘدارﻫﺎ )  (20دﻴﻨﺎ اًر ﺸﻬرﻴﺎً ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤن أﻋﻀﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(7

ﺘﺼرف ﻋﻼوة ﺘﻨﻘﻝ ﺸﻬرﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﺠدوﻝ اﻟرواﺘب ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (2ﻓﻘرة

ﻫﻴﺌﺔ ﺘدرﻴس وﻤوظﻔﻴن ،وذﻟك ﻛﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (2ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

)أ( وﻓﻘرة )ب( ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺘﺼرف ﻫذﻩ اﻟﻌﻼوة ﻟﻛﻝ ﻤن ﺨﺼﺼت ﻟﻪ ﺴﻴﺎرة ﻤن
اﻟﻤﺎدة ):(8

ﻗﺒﻝ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أو ﺘم ﺘﺄﻤﻴن ﺘﻨﻘﻠﻪ ﻤن ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺒﺼورة داﺌﻤﺔ.

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ إﺠراء أﻴﺔ ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼوات اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ
أ .ﻟﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ً
ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
ب .ﻴﻤﻨﺢ اﻟﻤوظف اﻟذي ﺘﻘﺘﻀﻲ طﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺘﻘدﻴم ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻤﻛﺎﻓﺄة ﺸﻬرﻴﺔ ﺘﺘراوح ﺒﻴن

)(30-20دﻴﻨﺎ اًر ﻴﻘررﻫﺎ رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻀوء ﺤﺠم اﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻤن ﻛﻝ ﻤوظف
اﻟﻤﺎدة ):(9

وﺒﺘﻨﺴﻴب ﻤن رﺌﻴﺴﻪ اﻟﻤﺒﺎﺸر.

ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ورد أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (8ﻓﻠرﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴب ﻟﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء بﻤﻨﺢ ﻋﻼوة

ﺨﺎﺼﺔ )ﻨدرة( ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس ﻤن أﺼﺤﺎب اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻨﺎدرة ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻟراﺘب

اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﻘدرﻫﺎ رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴب اﻟﺤﺎﺠﺔ وﺤﺴب ﻨوﻋﻴﺔ اﻟدراﺴﺔ واﻟﺸﻬﺎدة وﻤﺼدرﻫﺎ ،وﻴﻌﺎد
ﺘﺤدﻴد ﻫذﻩ اﻟﻌﻼوة اﻟﺨﺎﺼﺔ )اﻟﻨدرة( ﻟﻬؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص ﺴﻨوﻴﺎً أو ﺤﺴب ﻤدة اﻟﻌﻘد.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
اﻟﻤﺎدة):(10

اﻷﻨظﻤﺔ

ﺘﺼرف ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس واﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻼوة ﻏﻼء ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺠدوﻝ
اﻟﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (2وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ:
أ.

ﻋﻼوة ﻏﻼء ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ) (20ﻋﺸرﻴن دﻴﻨﺎ اًر.
دﻴﻨــﺎر

ب .ﻋﻼوة ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ
ﻋﻼوة زوﺠﺔ

اﻟﻤﺎدة):(11

 10دﻨﺎﻨﻴر

 5دﻨﺎﻨﻴر

ﻟﻛﻝ وﻟد

) وﺒﺤد أﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ أوﻻد(

ﺘﺼرف ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس ﻋﻼوة اﺨﺘﺼﺎص ﺘﺤدد ﺒﺎﻟﻨﺴب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وذﻟك ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
) (2ﻓﻘرة )أ( ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم:

أ.

) (%100ﻤن اﻟراﺘب اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟرﺘب اﻷﺴﺘﺎذ و اﻷﺴﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺎرك واﻷﺴﺘﺎذ اﻟﻤﺴﺎﻋد ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.

ب (%75) .ﻤن اﻟراﺘب اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤدرﺴﻴن اﻟذﻴن ﻴﺤﻤﻠون درﺠﺔ اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺎدة) :(12أ.

اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.

ﺘﺼرف ﻟﻠﻤﺴﺎﻓرﻴن ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺒدﻝ ﺘﻛﺎﻟﻴف ﻨﻘﻝ وﻋﻼوات ﺴﻔر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو

اﻵتي:

اﻟرﻗم
2B

ﺍﻟﺮﺗﺒــﺔ

ﺴﻴﺎرة
رﻛﺎب

3B

طﺎﺌرة

ﻋﻼﻭﺓ ﺳﻔﺭ ﻟﻛﻝ ﻟﻳﻠﺔ

داﺨﻝ
اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ

ﺨﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ

رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء
.١

ورﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
وأﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس

ﻛﺎﻤﻠﺔ

أوﻟﻰ

35

150

اﻷﻤﻨﺎء

ﻨﺎﺌب اﻟرﺌﻴس واﻟﻌﻤداء
.٢

واﻷﺴﺎﺘذة ورؤﺴﺎء

اﻷﻗﺴﺎم

ﺒﺎﻗﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ
.٣

.٤

اﻟﺘدرﻴﺴﻴﺔ واﻟدرﺠﺎت

ﻛﺎﻤﻠﺔ

ﻤﻘﻌد

ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ

ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ

25

20

100

80

اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﻤوظﻔﻴن
اﻟدرﺠﺎت اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ

واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤن اﻟﻤوظﻔﻴن

ﻤﻘﻌد

ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ

15

60

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
.٥

ﺒﺎﻗﻲ ﻓﺌﺎت اﻟﻤوظﻔﻴن

ﻤﻘﻌد

ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ

10

50

ب .ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟدﻋوات اﻟرﺴﻤﻴﺔ واﻻﺴﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟداﻋﻴﺔ ،ﻓﺘﺼرف  %25ﻤن
ج.

اﻟﻤﻴﺎوﻤﺎت.

ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﻤر ﺒﺎﺤﺘﺴﺎب ﻟﻴﻠﺔ إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ورد ﻓﻲ )أ( ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺎﻟﻲ اﻟﻤؤﺘﻤر

اﻟﺨﺎرﺠﻲ.

1B

ﻤﻛﺎﻓﺄة ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﺨدﻤﺔ

اﻟﻤﺎدة ) :(13ﻴﺨﻀﻊ اﻟﻌﺎﻤﻠون ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ إﻟﻰ أﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ رﻗم )
وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ.

 (19ﻟﺴﻨﺔ 2001

اﻟﻤﺎدة ) :(14ﻴطﺒق ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻤﻝ اﻷردﻨﻲ اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻟم ﻴرد ﺒﻪ ﻨص ﺨﺎص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

اﻟﻤﺎدة ) :(15ﺘﻌﻤﻝ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴن اﻟرﻋﺎﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻬﺎ وﻋﺎﺌﻼﺘﻬم ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺘوﻓﻴر
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻟرﺌﻴس
اﻟﺨدﻤﺎت واﻟﻌﻨﺎﻴﺔ اﻟطﺒﻴﺔ وذﻟك ﺒﻤوﺠب ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻴﺼدرﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ً
اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

) (7
ﻨظﺎم ﺼﻨدوق اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ﻟﺴﻨﺔ 2018
ﺼﺎدر ﺒﻤوﺠب اﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم )  (18ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

ﻨظﺎم ﺼﻨدوق اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ﻟﺴﻨﺔ 2018
ﺼﺎدر ﺒﻤوﺠب اﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم )  (18ﻟﺴﻨﺔ 2018
اﻟﻤﺎدة ):(1

اﻟﻤﺎدة ):(2

اﻟﻤﺎدة ):(3

ﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻟﻨظﺎم " ﻨظﺎم ﺼﻨدوق اﻟطﻠﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ، "2018وﻴﻌﻤﻝ ﺒﻪ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻗ اررﻩ.
ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء ﺼﻨدوق ﻴﺴﻤﻰ )ﺼﻨدوق اﻟطﻠﺒﺔ( ،وﻴﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺒـ "اﻟﺼﻨدوق".
ﻴﻬدف ﻫذا اﻝﺼﻨدوق إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻵﺘﻴﺔ:
ﺘﻘدﻴر اﻟطﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔوﻗﻴن ،واﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴن اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠطﻠﺒﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴن ،وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺘﻘررﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ

أ.

اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒذﻟك ،ﻋﻠﻰ ﺸﻛﻝ ﻤﻨﺢ أو ﺘﺸﻐﻴﻝ ﻟﻠطﻠﺒﺔ.

ب .ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤس اﻷﺨوي ،واﻟﺘﻛﺎﻓﻝ ،واﻟﺘﻌﺎطف ،ﺒﻴن طﻼب اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﻤﻴﻊﻫم.
اﻟﻤﺎدة ):(4

ج.

ﺘﻌزﻴز روح اﻟﺘﻌﺎون ،واﻟﺘﻛﺎﻓﻝ ،واﻟﺘﻀﺎﻤن ،ﺒﻴن ﺨرﻴﺠﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻤن ﻴﻝيﻫم ﻤن اﻟطﻝﺒﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴن.

أ.

رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أو ﻨﺎﺌﺒﻪ /رﺌﻴﺴﺎً.

ج.

اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺎﻟﻲ.

د.

اﺜﻨﻴن ﻤن أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس.

و.

اﺜﻨﻴن ﻤن طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

أ.

إﻋداد ﻤوازﻨﺔ اﻟﺼﻨدوق وﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ،ﺒﻌد ﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻋﻤداء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻴﺸﻛﻝ رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻤﻰ )ﻟﺠﻨﺔ ﺼﻨدوق اﻟطﻠﺒﺔ( ﻤؤﻟﻔﺔ ﻤن:

ب .ﻋﻤﻴد ﺸؤون اﻟطﻠﺒﺔ.

ه .ﻤوظف ﻤن ﻋﻤﺎدة ﺸؤون اﻟطﻠﺒﺔ.
اﻟﻤﺎدة ):(5

ﺘﺘوﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻝﺼﻨدوق اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺎت اﻵﺘﻴﺔ:

ب .ﺘوزﻴﻊ اﻟﻤﻨﺢ وﺘﺸﻐﻴﻝ اﻟطﻠﺒﺔ.
اﻟﻤﺎدة ):(6

ﺘﻘدﻴم ﺘﻘرﻴر ﻋن ﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨدوق ﻟﻤﺠﻠس اﻝﻋﻤداء ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻛﻝ ﻋﺎم.

ج.

ﻴﻛون ﻟﻤﺠﻠس اﻝﻋﻤداء اﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻵتﻴﺔ:
أ.

رﺴم اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨدوق.

ب.

إﻗرار اﻷﺴس اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺼرف ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ أﻤواﻝ اﻟﺼﻨدوق.

ج.

إﻗرار ﻤوازﻨﺔ اﻟﺼﻨدوق اﻟﺴﻨوﻴﺔ.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
اﻟﻤﺎدة ):(7

اﻷﻨظﻤﺔ

ﺘﺘﻛون ﻤوارد اﻟﺼﻨدوق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤن اﻟﻤﺼﺎدر اﻵتﻴﺔ:
أ.

ﻤﺎ ﺘﺨﺼﺼﻪ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤوازﻨﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨدوق.

ب.

ﻤﺎ ﻴﺨﺼص ﻤن اﻟرﺴوم اﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ ﻴدﻓﻌﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.

ج.

اﻟزﻛﺎة واﻟﺼدﻗﺎت واﻟﻬﺒﺎت واﻟﺘﺒرﻋﺎت.

د.

اﻟﻤﻨﺢ ﻤن اﻷﻓراد واﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺨﻴرﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ه.

اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺘﻨظﻤﻪ ﻋﻤﺎدة ﺸؤون اﻟطﻠﺒﺔ ﻤن ﻨﺸﺎطﺎت ذات ﻤردود ﻤﺎﻟﻲ ،ﻛﺎﻟﻤﻌﺎرض

و.

أﻴﺔ ﻤﺼﺎدر أﺨرى ﺘواﻓق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

واﻟﺒﺎ ازرات اﻟﺨﻴرﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة ):(8

ﻴطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨدوق أﺤﻛﺎم اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﺘﺤﺘﻔظ اﻟداﺌرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

اﻟﻤﺎدة ):(9

يﺼدر رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻟﺘطﺒﻴق أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

ﺒﺎﻟﺴﺠﻼت واﻟﻘﻴود اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺨرى ﺠﻤﻴﻊﻫﺎ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨدوق ،وﺘﻘوم ﺒﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

ﺒﺴم اﷲ اﻟرﺤﻤن اﻟرﺤﻴم

ﻋﻤﺎدة ﺸؤون اﻟطﻠﺒﺔ

ﺼﻨدوق اﻟطﻠﺒﺔ

داﺌرة اﻟﺨدﻤﺎت اﻟطﻼﺒﻴﺔ
U

ﻨﻤوذج طﻠب ﻤﻨﺤﺔ

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

اﺴم اﻟطﺎﻟب:
رﻗم اﻟطﺎﻟب اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ:
اﻟﺘﺨﺼص:
اﻟﻛﻠﻲ
اﻟﻤﻌدﻝ اﻟﺘراﻛﻤﻲ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ـــــــــــــــــــــ

ة:
:

اﻟﺴﻛن:

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

)

)

ﺠﻨس اﻟطﺎﻟب:

ﻤﻬﻨﺔ اﻟواﻟد اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ:

( ﻤﻠك
(

ذﻛر

ــــــــــ

)

)

( إﻴﺠﺎر
(

ﻤﻬﻨﺔ اﻟواﻟدة:

أﻨﺜﻰ
ـــــــــ

ﻋدد اﻹﺨوة اﻟذﻴن ﻴدرﺴون ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت أو ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻬم اﻟﺨﺎﺼﺔ ) ﻤﻌززة ﺒوﺜﻴﻘﺔ ﻤﺼدﻗﺔ ﻤن
اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أو اﻟﻛﻠﻴﺔ (.
اﻟرﻗم

اﻻﺴم

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ/اﻟﻛﻠﻴﺔ

اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ

ﻤﻛﺎن اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ/اﻟﻛﻠﻴﺔ

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

ﻋدد أﻓراد اﻷﺴرة ) اﻟواﻟدﻴن واﻹﺨوة ﻏﻴر اﻟﻤﺘزوﺠﻴن (:

ﻫﻝ أﻨت ﺤﺎﺼﻝ ﻋﻠﻰ ﺨﺼم ﺨﺎص ﻤن اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ؟

ـــــــــــــــ

(ﻻ

)
)

ﻫﻝ ﺴﺒق أن ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﻤن اﻟﺼﻨدوق؟

(ﻻ

ﻫﻝ ﺘﺘﻘﺎﻀﻰ أﺴرﺘك أﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋدات ﻤن ﺠﻬﺔ ﺤﻛوﻤﻴﺔ أو ﺨﻴرﻴﺔ؟

اﺴم اﻟﺠﻬﺔ:

ـــــــــــــ

ﻫﻝ ﺘدرس ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺠﻬﺔ ﻤﺎ؟

)
)

( ﻨﻌم

( ﺤﻛوﻤﻴﺔ

اﺴم اﻟﺠﻬﺔ:

)

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋدة:
)

)

)

( ﻨﻌم

ﻋددﻫﺎ:

)

( ﻨﻌم

)

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ:

ـــ
ـــ

(ﻻ

ـــــــــــ

( ﻏﻴر ﺤﻛوﻤﻴﺔ

ــــــــــــــــــــ

ﻫﻝ ﺘﻌﻤﻝ ﻟدى أﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﺤﻛوﻤﻴﺔ أو ﻏﻴر ﺤﻛوﻤﻴﺔ؟
ﺠﻬﺔ اﻟﻌﻤﻝ:

(ﻻ

( ﻨﻌم ﻨﺴﺒﺘﻪ(% ) :

)
ﻨوع

ـــــــــــ

( ﻨﻌم

اﻟﻌﻤﻝ :ـ ـ ـ ـ ـ ـ

)

(ﻻ

اﻟراﺘب:

ـــــ

ﻤﺎ ﻤﺼﺎدر اﻟدﺨﻝ اﻟﺸﻬري ﻟﻸﺴرة؟ اذﻛرﻫﺎ:
ﻤﺼﺎدر اﻟدﺨﻝ اﻟﺸﻬري
رواﺘب ﺸﻬرﻴﺔ
ﺘﻘﺎﻋد
إﻴﺠﺎرات
زراﻋﺔ
ﺘﺠﺎرة
ﻤﺼﺎدر أﺨرى
إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟدﺨﻝ
ﻫﻝ ﺘﺸﺎرك ﺤﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ؟

)

( ﻨﻌم

ﻨوع اﻟﻨﺸﺎط:

)

(ﻻ

ـــــــــــــــ

ﺘوﻗﻴﻊ وﺨﺘم اﻟداﺌرة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻋﻤﺎدة ﺸؤون اﻟطﻠﺒﺔ:
اﻟﺘوﻗﻴﻊ:

ــــــــــــــ

اﻟﺨﺘم:

ــــــــــــــ

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

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ﺘوﻗﻴﻊ اﻟطﺎﻟب:

اﻷﻨظﻤﺔ
ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻟطﻠب:

اﻟﻤرﻓﻘﺎت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ:

- ١ﺼورة ﻋن دﻓﺘر اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻹﺨوة اﻟﻤﺘزوﺠﻴن.
- ٢إﺜﺒﺎت ﻨﻔﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻺﺨوة اﻟذﻴن ﻴدرﺴون ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت واﻟﻛﻠﻴﺎت ،وﻻ ﺘﻘﺒﻝ ﺼورة ﻋن ﻫوﻴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أو
اﻟﻛﻠﻴﺔ.

- ٣إﺜﺒﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺔ أﻨﺸطﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
- ٤ﺘﻘرﻴر طﺒﻲ إذا ﻛﺎن اﻟواﻟد ﻋﺎﺠ اًز ،أو ﺸﻬﺎدة راﺘب إذا ﻛﺎن اﻟواﻟد ﻤوظﻔﺎً أو ﻤﺘﻘﺎﻋداً.
- ٥ﺼورة ﻋن ﻋﻘد اﻹﻴﺠﺎر.

) (8
ﻨظﺎم اﻟﻠوازم واﻟﻤﺸﺘرﻴﺎت واﻟﻌطﺎءات
ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ﻟﺴﻨﺔ 2018
ﺼﺎدر ﺒﻤوﺠب اﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم )  (18ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻨظﺎم اﻟﻠوازم واﻟﻤﺸﺘرﻴﺎت واﻟﻌطﺎءات ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ﻟﺴﻨﺔ 2018

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

اﻟﺠﺎﻤﻌـ ـ ــﺔ:

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء.

داﺌرة اﻟﻠـ ـوازم:

داﺌرة اﻟﻠوازم اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

اﻟﻠ ـ ـ ـوازم:

اﻷﻤواﻝ اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،واﻟﻤواد اﻟﺨدﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻠك اﻷﻤواﻝ.

اﻟرﺌﻴـ ـ ــس:

اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴــﺔ:

رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

اﻟﻛﺘب ،واﻟوﺜﺎﺌق ،واﻟدورﻴﺎت ،واﻟﻤﺨطوطﺎت ،واﻟﺨراﺌط ،واﻟرﺴﺎﺌﻝ اﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
واﻷﻓﻼم ،واﻟﺸراﺌﺢ ،واﻟﺼور ،واﻷﺴطواﻨﺎت ،واﻷﺸرطﺔ ،واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻼزﻤﺔ ﻷﻏراض

اﻷﺸﻐ ـ ــﺎﻝ:

اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ.

إﻨﺸﺎء وﺼﻴﺎﻨﺔ اﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ،واﻟطرق ،واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻬﻨدﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﺌدة ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﺠراء اﻟدراﺴﺎت ،ووﻀﻊ اﻟﺘﺼﺎﻤﻴم اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذﻩ
اﻷﺸﻐﺎﻝ ،واﻹﺸراف ﻋﻝ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ،وﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ،وﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﻠزم ذﻟك ﻤن أﺠﻬزة ،وﻤواد،

وﻟوازم ،وﻓﺤوﺼﺎت ﻤﺨﺒرﻴﺔ وﻤﻴداﻨﻴﺔ ،وأﻋﻤﺎﻝ ﻤﺴﺎﺤﺔ ،وﺨدﻤﺎت ،واﺴﺘﺸﺎرات ﻓﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺸﺘـ ــرك:
اﻟﻤﺘﻌﻬد أو اﻟﻤﻘﺎوﻝ:

أو ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺸﻐﺎﻝ.

أي ﺸﺨص ﻴﺘﻘدم ﺒﻌرض ﻟﻼﺸﺘراك ﻓﻲ ﻋطﺎءات اﻟﻠوازم ،أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ ،أو

اﻷﺸﻐﺎﻝ.

أي ﺸﺨص أﺤﻴﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻋطﺎء ﺘورﻴد اﻟﻠوازم أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ،أو ﻟﺘﻨﻔﻴذ

اﻷﺸﻐﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ.

اﻟﻤﺴﺘﺸ ــﺎر :

أي ﺸﺨص ﻴﻘدم ﺨدﻤﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺸﻐﺎﻝ ،واﻟﺨدﻤﺎت ،واﻟﻠوازم.

اﻟﺴﻌ ـ ــر :

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠوازم واﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ ،أو ﻛﻠﻔﺔ اﻷﺸﻐﺎﻝ ﺤﺴب ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻟﻠﺤﺎﻝ.

اﻟﻠﺠﻨ ـ ــﺔ :

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌطﺎءات اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

اﻟﻤﺎدة ) :(3ﺘﺘوﻟﻰ داﺌرة اﻟﻠوازم واﻟﻤﺸﺘرﻴﺎت واﻟﻌطﺎءات اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺎت واﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ.

ﺘوﻓﻴر اﻟﻠوازم ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻓﺤﺼﻬﺎ ،وﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ،وﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ،وﺘرﻤﻴزﻫﺎ ،وﺘﺨزﻴﻨﻬﺎ ،وﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ

ﻤﺴﺘودﻋﺎﺘﻬﺎ ،واﻟﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ،وﺠردﻫﺎ ،واﻹﺸراف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺘوزﻴﻌﻬﺎ ،وﻤراﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨزون

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

اﻟﺴﻠﻌﻲ وﻤدى ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ،وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

ب .اﻻﺘﺼﺎﻝ ﺒﻤﺼﺎدر ﺘورﻴد اﻟﻠوازم داﺨﻝ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ وﺨﺎرﺠﻬﺎ ،وﺘزوﻴد اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻷﺨرى اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺒﺸراء اﻟﻠوازم ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘواﻓر ﻟدﻴﻬﺎ ﻋن ﺘﻠك اﻟﻤﺼﺎدر.

ج .اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺸراء اﻟﻠوازم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺎت اﻟﺸراء اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻟﺠﻬﺎت اﻟطﺎﻟﺒﺔ ﺤﺴب
اﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﻤﺨوﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة ) :(4ﺘراﻋﻰ اﻷﻤور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨد طﻠب ﺸراء اﻟﻠوازم- :
أ.

ﻴﻘدم طﻠب ﺸراء اﻟﻠوازم ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟطﺎﻟﺒﺔ ،ﺒﻌد ﺤﺠز اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤن داﺌرة اﻟﺸؤون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،

إﻟﻰ داﺌرة اﻟﻠوازم ﻤﺒﺎﺸرة ،ﻗﺒﻝ ﻤدة ﺘﻛﻔﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺒﺈﺠراءات اﻟﺸراء ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺴﺘﻛﻤﺎﻝ إﺠراءات اﻟﺸراء
ﺤﺘﻰ اﻟﺘﺴﻠم.

ب .اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﻋدم وﺠود ﻟوازم ﻓﻲ ﻤﺴﺘودﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠوازم اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ،وأن ﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟﻠوازم
ﻀرورﻴﺔ ﻟﺤﺴن ﺴﻴر اﻟﻌﻤﻝ.

ج .اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺘواﻓر اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

د .اﻟﺘﻘﻴد ﺒﺎﻟﺤد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘواﻓر اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟطﻠب اﻟﺸراء.
ه .ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ أﺨذ اﻟﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻨد ﺸراء اﻟﻠوازم ،ﻓﻲ ﻀوء اﻟﺼﻼﺤﻴﺎت
اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

اﻟﻤﺎدة ) :(5ﻴﺤدد ﻋﻤﻴد اﻟﻛﻠﻴﺔ /ﻤدﻴر اﻟوﺤدة اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻴﺤق ﻟﻠﻘﺴم أو اﻟداﺌرة اﻟﺘﺼرف ﺒﻬﺎ ﺨﻼﻝ اﻟﻌﺎم ،ﻤن
أﺼﻝ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤرﺼودة ﺒﺎﺴم اﻟﻛﻠﻴﺔ/اﻟوﺤدة اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻴﺘم إﻋﻼم داﺌرة اﻟﺸؤون

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﻘدﻴم اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠوازم اﻟﻤﻨوي ﺸراؤﻫﺎٕ ،واﺒﻼغ داﺌرة اﻟﻠوازم ﺒذﻟك.

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

أﻤﻛن ذﻟك:
أ.

ﺒطﻠب ﻤن رﺌﻴس اﻟﻘﺴم اﻷﻛﺎدﻴﻤﻲ أو ﻤدﻴر اﻟداﺌرة ،إذا ﻛﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠوازم ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ )  (200ﻤﺌﺘﻲ

دﻴﻨﺎر.

ب .ﺒطﻠب ﻤن اﻟﻌﻤﻴد أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة اﻹدارﻴﺔ ،إذا ﻛﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠوازم ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ) (2000أﻟﻔﻲ دﻴﻨﺎر.
ج .ﺒطﻠب ﻤن اﻟرﺌﻴس إذا ﻛﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠوازم ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ) (3000ﺜﻼﺜﺔ آﻻف دﻴﻨﺎر.

د .إذا زادت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠوازم اﻟﻤراد ﺸراؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ )  (3000ﺜﻼﺜﺔ آﻻف دﻴﻨﺎر ،ﻓﻴﺘم ﺸراؤﻫﺎ ﺒواﺴطﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ،
وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

اﻟﻤﺎدة ) :(7ﻴﻘدم طﻠب ﺸراء اﻟﻠوازم إﻟﻰ داﺌرة اﻟﻠوازم ﻗﺒﻝ ﻤدة ﺘﻛﻔﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺒﺈﺠراءات اﻟﺸراء ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺤﺎﻟﺔ اﻟطﻠب
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘﻀﻤن طﻠب اﻟﺸراء وﺼﻔﺎً واﻓﻴﺎً ﻟﻠوازم اﻟﻤطﻠوب ﺸراؤﻫﺎ ،وﻤواﺼﻔﺎت ﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ،أو

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

أن ﻴرﻓق اﻟطﻠب ﺒﺘﻠك اﻟﻤواﺼﻔﺎت.

اﻟﻤﺎدة ) :(8ﻴﺘم طﻠب اﻟﻠوازم وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (6ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم ،ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أن ﻴﺘم ﺸراء
اﻟﻠوازم اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟطﺎرﺌﺔ واﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ،ﺒﻌد ﺒﻴﺎن اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤوﺠﺒﺔ ﻟذﻟك ،وﺒﻤواﻓﻘﺔ

اﻟرﺌﻴس
اﻟﻤﺎدة ):(9

اﻟﻤﺎدة ):(10

اﻷﺸﻐــــــﺎﻝ

ﺘﻨﻔذ أﺸﻐﺎﻝ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺈﺤدى اﻟطرق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ.

اﻟﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻤﺒﺎﺸر ﺒواﺴطﺔ داﺌرة اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺼﻴﺎﻨﺔ.

ب.

طرح اﻟﻌطﺎءات وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

ج.

ﺘﺘوﻟﻰ داﺌرة اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ.

ب.

اﻟﻤﺎدة ):(11

اﻟﺘﻠزﻴم اﻟﻤﺒﺎﺸر.

ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺸﻐﺎﻝ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻷﺸﻐﺎﻝ اﻟﺘﻲ ﻴﻨﻔذﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌﻬدون ،وﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ،إﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒواﺴطﺔ اﻟداﺌرة أو
ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﻤﻊ ﻤﺘﻌﻬدﻴن آﺨرﻴن أو ﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن.

ج.

ﻓﺤص اﻷﺸﻐﺎﻝ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﺘﺴﻠﻤﻬﺎ.

د.

اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ اﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻸﺸﻐﺎﻝ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ إﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻋن طرﻴق اﻟﻤﺘﻌﻬدﻴن ،وﻓﻘﺎً

أ.

ﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺸﻐﺎﻝ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم.
.١

ب.
اﻟﻤﺎدة ):(12

اﻟﻤﺎدة ):(13

ﺒطﻠب ﻤن اﻟﻌﻤﻴد أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة اﻹدارﻴﺔ ،إذا ﻛﺎﻨت ﻛﻠﻔﺔ اﻷﺸﻐﺎﻝ ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ

) (2000أﻟﻔﻲ دﻴﻨﺎر.

.٢

ﺒطﻠب ﻤن اﻟرﺌﻴس ،إذا ﻛﺎﻨت ﻛﻠﻔﺔ اﻷﺸﻐﺎﻝ ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ )

.٣

إذا زادت ﻛﻠﻔﺔ اﻷﺸﻐﺎﻝ اﻟﻤراد ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻋﻠﻰ )  (3000ﺜﻼﺜﺔ آﻻف دﻴﻨﺎر ،ﻓﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ

دﻴﻨﺎر.

 (3000ﺜﻼﺜﺔ آﻻف

ﻋن طرﻴق اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

وﻓﻲ اﻷﺤواﻝ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻻ ﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺸﻐﺎﻝ إﻻ ﺒﻘرار ﻤن رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴب ﻤن ﻤدﻴر
داﺌرة اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺼﻴﺎﻨﺔ.

ﻋﻠﻰ داﺌرة اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺼﻴﺎﻨﺔ إﺼدار أﻤر اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻟﻠﻤﺘﻌﻬد ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺸﻐﺎﻝ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺒﻌد

ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور اﻟﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ.

اﻟﻤــــواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴــــــﺔ

ﺘﺘوﻟﻰ اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺎت واﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
أ.

اﻷﻨظﻤﺔ
ﺘوﻓﻴر اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻓﺤﺼﻬﺎ ،وﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ،وﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ،وﺘﺨزﻴﻨﻬﺎ ،وﺤﻔظﻬﺎ،
واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺘﺠﻠﻴدﻫﺎ ،وﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ،وﺠردﻫﺎٕ ،واﻋﺎرﺘﻬﺎ ،واﻻﺸراف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻤراﻗﺒﺔ

ب.

اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎٕ ،واﻫداؤﻫﺎ ،وﺘﺒﺎدﻟﻬﺎ ،وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم
اﻻﺘﺼﺎﻝ ﺒﻤﺼﺎدر ﺘورﻴد اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﺸرﻴن ،وﻤوزﻋﻴن ،وﻤﻛﺘﺒﺎت ﺘﺠﺎرﻴﺔ داﺨﻝ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ
وﺨﺎرﺠﻬﺎ ،وﺘزوﻴد اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻷﺨرى اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘواﻓر

ﻟدﻴﻬﺎ ﻋن ﺘﻠك اﻟﻤﺼﺎدر.
اﻟﻤﺎدة ):(14
اﻟﻤﺎدة ):(15

ﺘﻘدم طﻠﺒﺎت ﺸراء اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘﻀﻤن طﻠب ﺸراﺌﻬﺎ وﺼﻔﺎً واﻓﻴﺎً ﻟﻬﺎ.

ﻴﺘم ﺸراء اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻴراﻋﻰ ﻓﻲ ذﻟك ﺸراء اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ ﺒﺄﻓﻀﻝ

اﻟﺸروط واﻷﺴﻌﺎر وﺒدﻻت اﻻﺸﺘراك:
أ.

ﻟﻤدﻴر اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ:

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

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

 .٢اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻟدورﻴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺘﺠدﻴد اﻻﺸﺘراك ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻓﻀﻝ اﻟﺸروط واﻷﺴﻌﺎر
ب.
اﻟﻤﺎدة ):(16

وﺒدﻻت اﻻﺸﺘراك.

إذا زادت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘدرة ﻟﻠﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ اﻟﻤطﻠوب ﺸراؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ) (3000ﺜﻼﺜﺔ آﻻف دﻴﻨﺎر،

ﻓﻴﺘم ﺸراؤﻫﺎ ﻋن طرﻴق اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

ﺘﺘوﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ،ﻴؤﻟﻔﻬﺎ ﻤدﻴر اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻤن ﻤوظﻔﻴﻬﺎ ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ،ﺘﺴﻠم اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ اﻟﻤوردة ﻟﻠﻤﻛﺘﺒﺔ،

إذا ﻛﺎﻨت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ  1000أﻟف دﻴﻨﺎرٕ ،واذا زادت اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ )  (1000أﻟف دﻴﻨﺎر ﻴﺘم اﻟﺘﺴﻠم
ﻤن ﻟﺠﻨﺔ ﻴؤﻟﻔﻬﺎ اﻟرﺌﻴس ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن ﻤدﻴر اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ ،وﺘﻘوم ﻛﻝ ﻤن اﻟﻠﺠﻨﺘﻴن ﺒﺘﺴﻠم ﺘﻠك اﻟﻤواد

وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸروط ،واﻟﻤواﺼﻔﺎت ،وﺴﺎﺌر اﻷﻤور اﻟواردة ﻓﻲ ﻗرار إﺤﺎﻟﺔ ﻋطﺎء ﺘورﻴدﻫﺎ ،واﻟﻌﻘود واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ

أﺒرﻤت ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ،واﻟﻘ اررات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة ):(17

أ.

ﻴﺠوز إﻫداء اﻟﻛﺘب ﻤن اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
.١

ﻟﻤدﻴر اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ إﻫداء ﻤﺎ ﻻ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ )  (25ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﻴن ﻛﺘﺎﺒﺎً ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟواﺤدة ،وﺒﻨﺴﺨﺔ واﺤدة ﻤن ﻛﻝ ﻋﻨوان ،ﻋﻠﻰ أﻻّ ﺘزﻴد ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺘم إﻫداؤﻩ ﻓﻲ

اﻟﻤرة اﻟواﺤدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ )  (100ﻤﺌﺔ دﻴﻨﺎر ،وأﻻّ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺘم إﻫداؤﻩ

.٢

ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ) (1000أﻟف دﻴﻨﺎر.

ﻟﻠرﺌﻴس ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤدﻴر اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ إﻫداء ﻤﺎ ﻻ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ ) (250ﻤﺌﺘﻴن وﺨﻤﺴﻴن

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻛﺘﺎﺒﺎً ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟواﺤدة ﺒواﻗﻊ ﻨﺴﺨﺔ واﺤدة ﻤن ﻛﻝ ﻋﻨوان ،ﻋﻠﻰ أﻻّ

ﺘزﻴد ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺘم إﻫداؤﻩ ﻓﻲ اﻟﻤرة اﻟواﺤدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ )  (1000أﻟف دﻴﻨﺎر،

.٣

اﻟﻤﺎدة ):(18

وأﻻّ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺘم إﻫداؤﻩ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ) (5000ﺨﻤﺴﺔ آﻻف دﻴﻨﺎر.

إذا زاد ﻋدد اﻟﻛﺘب اﻟﻤراد إﻫداؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ )  (250ﻤﺌﺘﻴن وﺨﻤﺴﻴن ﻛﺘﺎﺒﺎً ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن

ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟواﺤدة ،ﻓﻴﺘم اﻹﻫداء ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

ب.

ﻴﻛون إﻫداء اﻟﻛﺘب ﻤن ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم.

أ.

ﻴﺘم إﺘﻼف اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘرﻤﻴم ،وﺘﺸطب ﻗﻴودﻫﺎ وﻗﻴود اﻟﻤواد اﻟﻤﻔﻘودة ﻤن

اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺤﻛﺎم واﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .١ﺒﻘرار ﻤن ﻤدﻴر اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘوﺼﻴﺔ ﺨطﻴﺔ ﻤﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻟﺠﻨﺔ ﻴؤﻟﻔﻬﺎ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻤن
ﻤوظﻔﻲ اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ ،إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ اﻟﻤراد إﺘﻼﻓﻬﺎ أو اﻟﻤﻔﻘودة ﻻ

ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ) (250ﻤﺌﺘﻴن وﺨﻤﺴﻴن دﻴﻨﺎ اًر.

 .٢ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘوﺼﻴﺔ ﺨطﻴﺔ ﻤﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻟﺠﻨﺔ ﻴؤﻟﻔﻬﺎ ﺒرﺌﺎﺴﺔ ﻤدﻴر

اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ ،وﻋﻀوﻴﺔ اﺜﻨﻴن ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤواد

اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ اﻟﻤراد إﺘﻼﻓﻬﺎ أو اﻟﻤﻔﻘودة ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ) (5000ﺨﻤﺴﺔ آﻻف دﻴﻨﺎر.

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

) (5000ﺨﻤﺴﺔ آﻻف دﻴﻨﺎر.

ﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺘﻼف ﺒﺈﺸراف ﻟﺠﻨﺔ ﻴؤﻟﻔﻬﺎ اﻟرﺌﻴس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻤﻤن ﻟم

ب.

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

اﻟﻤﺎدة ):(19

أ.

ﺘؤﻟف ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻤﻰ )ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌطﺎءات اﻟﻤرﻛزﻴﺔ( ،وﻴﺘم ﺘﺸﻛﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻵتي:
رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

ﻤدﻴر داﺌرة اﻟﺸؤون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

أو ﻨﺎﺌﺒﻪ

ﻤدﻴر دائرة اﻟﻝوازم واﻟﻤﺸﺘرﻴﺎت واﻟﻌطﺎءات
ﻤﻤﺜﻝ ﻋن اﻟﻛﻠﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻌطﺎء

أو اﻟوﺤدة اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻋن ﻤﺠﻠس إدارة ﺸرﻛــﺔ اﻟزرﻗﺎء

ﻟﻠﺘﻌﻠﻴم واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر

رﺌﻴﺴﺎً

ﻋﻀواً
ﻋﻀواً

ﻋﻀواً

أﻋﻀﺎء

م
ﻤم م

أ.

ﺘﻌﻘد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒدﻋوة ﻤن رﺌﻴﺴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ دﻋت اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،وﻴﻛون أي اﺠﺘﻤﺎع ﺘﻌﻘدﻩ

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎً إذا ﺤﻀرﻩ رﺌﻴﺴﻬﺎ أو ﻨﺎﺌﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺒﻪ  ،وأرﺒﻌﺔ ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ  ،ﻋﻠﻰ أن

ﻴﻛون أﺤدﻫم ﻤﻤﺜﻝ اﻟﻛﻠﻴﺔ أو اﻟوﺤدة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌطﺎء ،وﺘﺘﺨذ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗ ارراﺘﻬﺎ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎع ،أو ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ

أﺼوات أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ اﻟﺤﺎﻀرﻴنٕ ،واذا ﺘﺴﺎوت اﻷﺼوات ﻴرﺠﺢ اﻟﺠﺎﻨب اﻟذي أﻴدﻩ اﻟرﺌﻴس.
ب .ﻴﻌﻴن اﻟرﺌﻴس أﺤد ﻤوظﻔﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أﻤﻴن ﺴر ﻤﺘﻔرغ اً ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ  ،ﻴﺘوﻟﻰ ﺤﻔظ اﻟﻘﻴود ،
واﻟﺴﺠﻼت ،واﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ  ،وﺒﺎﻟﻌطﺎءات  ،واﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ،

وﻴﻛون ﻤﺴؤوﻻً ﻋن ﺘدﻗﻴق ﻨﻤﺎذج اﻟﻌطﺎءات واﻹﻋﻼﻨﺎت اﻟﻌﺎﺌدة ﻟﻬﺎ  ،واﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﻤددﻫﺎ  ،وﺘدﻗﻴق

ﻤرﻓﻘﺎﺘﻬﺎ  ،وﻨﺸر ﺘﻠك اﻹﻋﻼﻨﺎت ،وﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ  ،واﻟﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺸرﻫﺎ ﻗﺒﻝ
اﻟﻤﺎدة ):(20

ﻓﺘﺢ اﻟﻌطﺎءات ،وﻴﻌﻴن

اﻟرﺌﻴس اﻟﻌدد اﻟﻼزم ﻤن اﻟﻤوظﻔﻴن ﻟﻤﺴﺎﻋدة أﻤﻴن ﺴر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ،إذا اﻗﺘﻀت اﻟﺤﺎﺠﺔ ذﻟك.

ﺘﺘوﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﺸراء اﻟﻠوازم واﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ  ،وﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺸﻐﺎﻝ  ،إذا ﻛﺎﻨت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أو ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ

اﻟﻤﻘدرة ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ )  (3000ﺜﻼﺜﺔ آﻻف دﻴﻨﺎر ،وذﻟك ﻋن طرﻴق اﻟﻌطﺎءات اﻟﺘﻲ ﺘطرﺤﻬﺎ  ،وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺤﻛﺎم
واﻹﺠراءات اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم ،وﺘﻛون ﻗ ارراﺘﻬﺎ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﺼدﻴق ﻛﻤﺎ يأتي:

اﻟﻤﺎدة ):(21

أ.

ﻤن رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،إذا ﻛﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠوازم أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ  ،أو اﻷﺸﻐﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻗرار

ب.

ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،إذا ﻛﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠوازم  ،أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ  ،أو ﻛﻠﻔﺔ اﻷﺸﻐﺎﻝ ﻓﻲ ﻗرار

ج.

ﻤن ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،إذا ﺘﺠﺎوزت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠوازم أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ أو ﻛﻠﻔﺔ اﻷﺸﻐﺎﻝ ﻓﻲ ﻗرار

اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ) (50000ﺨﻤﺴﻴن أﻟف دﻴﻨﺎر.
اﻹﺤﺎﻟﺔ ،ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ) (100000ﻤﺌﺔ أﻟف دﻴﻨﺎر.
اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﺒﻠﻎ ) (100000ﻤﺌﺔ أﻟف دﻴﻨﺎر.

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (20ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم ،ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﺸراء ﻟوازم أو ﻤواد ﻤﻛﺘﺒﻴﺔ  ،أو ﺘﻨﻔﻴذ
أﺸﻐﺎﻝ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺒﺎﻟﺘﻔﺎوض ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻌﻬدﻴن ،وﺘﻠزﻴﻤﻬم ﺘورﻴد ﺘﻠك اﻟﻠوازم أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ  ،أو ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺸﻐﺎﻝ
اﻟﻤطﻠوﺒﺔ دون طرح ﻋطﺎءات ،وذﻟك ﻓﻲ أي ﻤن اﻟﺤﺎﻻت اﻵتﻴﺔ ،وﺒﻌد اﺴﺘدراج ﻋدد ﻤﻨﺎﺴب ﻤن اﻟﻌروض
ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم ﻋرض ﻗ اررات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨذﻫﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨوﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻰ

ﺘﻠك اﻟﻘ اررات ،ﺤﺴب ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أو ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ،وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم:
أ.

ﻓﻲ أية ﺤﺎﻟﺔ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ وطﺎرﺌﺔ ﻴﻘدرﻫﺎ اﻟرﺌﻴس ،وﺘﺘطﻠب ﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ

ب.

ﻟﻠﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺎت ﻓﻨﻴﺔ أو ﻫﻨدﺴﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ،أو اﺴﺘﺨدام ﺨدﻤﺎت ﻤﻬﻨﻴﺔ أو ﺨﺒرات

ج.

ﻟﺘزوﻴد اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻗد اﻟدوري ﻤﻊ اﻟﻨﺎﺸرﻴن  ،واﻟﻤوزﻋﻴن  ،واﻟﻤﻛﺘﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ

د.

إذا ﻛﺎن ﺸراء اﻟﻠوازم أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ  ،أو اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺨدﻤﺎت  ،أو ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺸﻐﺎﻝ ﻴﺠب

ﺘﺤﺘﻤﻝ اﻟﺘﺄﺠﻴﻝ.

إﺠراءات ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻻ

ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﻻ ﺘﺘواﻓر إﻻ ﻟدى ﺠﻬﺔ واﺤدة ﺒﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻤطﻠوﺒﺔ أو اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻘرر.

ﻓﻲ داﺨﻝ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ وﺨﺎرﺠﻬﺎ.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(22

اﻟﻤﺎدة ):(23

اﻷﻨظﻤﺔ
أن ﻴﺘم ﻤن ﻤﺼدر ﻤﻌﻴن ،اﺴﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻨص ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻤﻠزم ،أو ﺒﻤوﺠب ﻋﻘد ﻗرض أو ﺘﻤوﻴﻝ.

ﻴﺠوز ﺘﺠزﺌﺔ اﻟﻠوازم اﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ اﻟﻤطﻠوب ﺸراؤﻫﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم إﻟﻰ ﻋدة ﺼﻔﻘﺎت ﺨﻼﻝ اﻟﺴﻨﺔ

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

وﺘﻨﻔﻲ اﻷﺸﻐﺎﻝ ،ﺒﻤوﺠب ﺸروط ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻘررﻫﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﻟﻬذﻩ
ذ
ﻴﺠري ﺘورﻴد اﻟﻠوازم اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ

اﻟﻐﺎﻴﺔ  ،ﺘﺘﻀﻤن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴدﻴد أﺜﻤﺎن ﺘﻠك اﻟﻠوازم أو اﻟﻤواد  ،وﻛﻠﻔﺔ اﻷﺸﻐﺎﻝ ٕ ،واﺠراءات ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ
ﻤن اﻟﻤﺘﻌﻬدﻴن ،وﺘﺤدﻴد ﻤدة اﻟﺘﺴﻠم  ،وﺘﺤدﻴد اﻟﺘﻌوﻴﻀﺎت ﻋن اﻟﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻟﺘورﻴد أو اﻟﺘﻨﻔﻴذ ،
وﺤﺎﻻت اﻹﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎً أو ﺠزﺌﻴﺎً وﺸروطﻬﺎ ،وأﺜﻤﺎن ﻨﺴﺦ اﻟﻌطﺎءات واﻹﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ  ،وﺴﺎﺌر

اﻷﻤور اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺠراءات اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻟﻠﻌطﺎءات اﻟﺘﻲ ﺘﻘرر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ أو اﻟﻠﺠﺎن اﻷﺨرى

ب.

اﻟﻤﺎدة ):(24

إﺤﺎﻟﺘﻬﺎ.

ﺘﻘدم اﻟﻌروض ﻤرﻓﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸروط اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄي ﻋطﺎء  ،وﺘﻌد ﺘﻠك اﻟﺸروط ﺠزءاً ﻤن اﻟﻌﻘد

اﻟذي ﻴﺒرم ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻌﻬد.

طرح اﻟﻌطﺎءات ٕواﺤﺎﻟﺘﻬﺎ

ﻴﻌﻠن رﺌﻴس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﻋن طرح اﻟﻌطﺎء  ،ﺒﻌد اﺴﺘﻴﻔﺎء دراﺴﺘﻪ ﻤن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌطﺎءات اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ،ﻗﺒﻝ
ﻤدة ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻤن اﻟﻤوﻋد اﻟﻤﺤدد ﻟﻔﺘﺤﻪ ،ﻋﻠﻰ أن ﻴﻨﺸر اﻹﻋﻼن ﻤرة واﺤدة ﻓﻘط ﻓﻲ
ﺼﺤﻴف ﻴوم ﻴﺔ ﻤﺤﻠﻲة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ،ﻤﺘﻀﻤﻨﺎً اﻟﺸروط واﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌطﺎء ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﻨواع
ة

اﻟﻠوازم  ،أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ  ،أو اﻷﺸﻐﺎﻝ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ،واﻟﻤدة اﻟﺘﻲ ﻴﺠب ﺘﻘدﻴم اﻟﻌروض ﺨﻼﻟﻬﺎ
اﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻤﺸﺘرك ﻓﻲ اﻟﻌطﺎء ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ وﺜﻤن ﻨﺴﺨﺔ اﻟﻌطﺎء.

 ،وﻤﻘدار

اﻟﻤﺎدة ):(25

سة بﻴن اﻟﺠﻬﺎت
ﻴراﻋﻰ ﻋﻨد طرح أي ﻋطﺎء أن ﺘﺤﻘق ﺸروطﻪ  ،وﻤواﺼﻔﺎﺘﻪ ٕ ،واﺠراءاﺘﻪ ،ﻤﺒدأ اﻟﻤﻨﺎ ف
ٕواﻋطﺎء ﻤدة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻠك اﻟﺠﻬﺎت ﻟدراﺴﺔ
اﻟﻤؤﻫﻠﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌطﺎء،

اﻟﻤﺎدة ):(26

ﻴﺠب أن ﺘﻛون اﻟوﺜﺎﺌق ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌطﺎءات  ،واﻟﻌﻘود  ،واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺒرم ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ  ،وﺴﺎﺌر

وﺜﺎﺌق اﻟﻌطﺎء ،وﺘﻘدﻴم اﻟﻌروض ﻟﻪ.

اﻟوﺜﺎﺌق ،واﻟﻤﻌﺎﻤﻼت ،واﻟﻤراﺴﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻝعرﺒﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴﺠوز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ أن ﺘواﻓق
اﻟﻤﺎدة ):(27

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨططﺎت ،واﻟﻤواﺼﻔﺎت ،واﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌطﺎء ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ.
أ.

ﻴﺨﺼص ﺼﻨدوق ُﻤﺤ َﻛم  ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻤوذج اﻟذي ﺘﻘرر هاﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ  ،ﻴﺤﻔظ ﻟدى ﻤدﻴر داﺌرة
اﻟﻠوازم ،ﻹﻴداع ﻋروض اﻟﻌطﺎءات ﻓﻴﻪ ،وﻴﻛون ﻟﻪ ﺜﻼﺜﺔ أﻗﻔﺎﻝ ﺒﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻴﺤﺘﻔظ ﻛﻝ ﻤن
رﺌﻴس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ  ،وﻤدﻴر اﻟﻠوازم  ،وﻤدﻴر اﻟﺸؤون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒواﺤد ﻤﻨﻬﺎ ،وﻻ ﻴﻔﺘﺢ اﻟﺼﻨدوق

ب.

إﻻ ﺒﺤﻀور اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﺒﻨﺼﺎﺒﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻤوﻋد اﻟﻤﺤدد ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻌطﺎءات.

ﻴودع اﻟﻤﺸﺘرﻛون ﻓﻲ أي ﻋطﺎء ﺜﻼث ﻨﺴﺦ ﻤن ﻋروﻀﻬم ﻓﻲ ﺼﻨدوق اﻟﻌطﺎءات ،ﻓﻲ ظروف

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻤﺨﺘوﻤﺔ  ،ﻤﺒﻴﻨﺎً ﻋﻠﻰ ظﺎﻫر ﻛﻝ ﻤﻨﻬﺎ رﻗم اﻟدﻋوة ﻟﻠﻌطﺎء

 ،واﺴم ﺼﺎﺤب اﻟﻌرض ،

وﻋﻨواﻨﻪ  ،ﻟﻐﺎﻴﺎت اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ وﻴﺠوز ﻷي ﻤﺸﺘرك ﺴﺤب ﻋرﻀﻪ ﺒﻤذﻛرة ﻤوﻗﻌﺔ ﻤﻨﻪ ﻴودﻋﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﻤﺎدة ):(28

أ.

ﺼﻨدوق اﻟﻌطﺎءات ،ﻗﺒﻝ اﻟﻤوﻋد اﻟﻤﺤدد ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻌطﺎء.

ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )ب( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة  ،ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘرك ﻓﻲ أي ﻋطﺎء أن ﻴﻘدم

ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺒﻨﻛﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﻴﻘﻝ ﻋن )  (%5ﺨﻤﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌرض اﻟذي ﺘﻘدم

ﺒﻪ ،أو أن ﻴﻘدم ﺘﺄﻤﻴﻨﺎً ﻨﻘدﻴﺎً ﻴﻌﺎدﻝ ﺘﻠك اﻟﻨﺴﺒﺔ ،وﻻ ﻴﻨظر ﻓﻲ أي ﻋرض ﻏﻴر ﻤﻌزز ﺒﺎﻟﻛﻔﺎﻟﺔ أو

ب.

اﻟﻤﺎدة ):(29

أ.

اﻟﺘﺄﻤﻴن.

ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴض ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ

أو اﻟﺘﺄﻤﻴن اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ

اﻟﻤﺎدة ،وﻟﻬﺎ ﻛذﻟك ﻋدم اﺸﺘراط ﺘﻘدﻴم اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ أو اﻟﺘﺄﻤﻴن ﻓﻲ أي ﻋطﺎء  ،أو ﺘﻘدﻴم ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻘطوع

ﻓﻴﻪ ،وﻟﻬﺎ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺸﺘرﻛﻴن ﻤن ﺨﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻓﻲ أي ﻋطﺎء ﻤن ﺘﻘدﻴم ﻛﻔﺎﻟﺔ.

ﻴﻔﺘﺢ ﺼﻨدوق اﻟﻌطﺎءات ﻓﻲ اﻟﻤوﻋد اﻟﻤﺤدد ،ﺒﺤﻀور اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ،وﺘﻔﺘﺢ

ظروف اﻟﻌطﺎء ،وﺘﻘ أر اﻷﺴﻌﺎر اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن رﺌﻴس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ،ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻟﻔﻘرة )ب(
ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة أو ِم ّم ن ﻴﻛﻠﻔﻪ ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ  ،وﻴﺨﺘم ﻛﻝ ﻋرض ﻤﻊ ﻤرﻓﻘﺎﺘﻪ ﺒﺨﺎﺘم اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ،وﺘﻨظم ﺨﻼﺼﺔ ﻟﻠﻌروض ﺘﺘﻀﻤن أﺴﻤﺎء اﻟﻤﺸﺘرﻛﻴن ﻓﻲ اﻟﻌطﺎء ،وﻤﻘدار ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻛﻠﻔﺔ

أي ﻤﻌﻠوﻤﺎت أﺨرى ﺘراﻫﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ
اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﺒﻛﻝ ﻋرض ،واﻟﻛﻔﺎﻟﺔ أو اﻟﺘﺄﻤﻴن اﻟﻤرﻓق ﺒﻪ ،و ة
ﻀرورﻴﺔ وﺘوﻗﻊ ﺘﻠك اﻟﺨﻼﺼﺔ ﻤن اﻟﺠﻨﺔ.

ب.

ج.
اﻟﻤﺎدة ):(30

ﺘدﻋو اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘدﻤﻴن ﻷي ﻋطﺎء إﻟﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﻓﺘﺢ ﻤﻐﻠﻔﺎت ذﻟك اﻟﻌطﺎء  ،دون أن
ﻴﻛون ﻷي ﻤﻨﻬم ﺤق اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ  ،أو اﻟﺘدﺨﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄي ﺼورة ﻤن

اﻟﺼور ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﻋﺘراض ﻋﻠﻰ أي إﺠراء ﺘﺘﺨذﻩ ،أو ﺘﻘدﻴم اﻟﻤﻼﺤظﺎت ﺒﺸﺄﻨﻪ.

ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﺘﺄﺠﻴﻝ ﻓﺘﺢ ﺼﻨدوق اﻟﻌطﺎءات ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﺒﻌد اﻟﻤوﻋد اﻟﻤﺤدد

ﻟﻔﺘﺤﻪ ،ﻋﻠﻰ أن ﺘﺒﻴن أﺴﺒﺎب اﻟﺘﺄﺠﻴﻝ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ.

إذا طرح ﻋطﺎء ،وﻛﺎن ﻋدد اﻟﻌروض اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻪ ﻴﻘﻝ ﻋن ﺜﻼﺜﺔ  ،ﻓﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ

اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﻌروض إﻟﻰ أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ دون ﻓﺘﺤﻬﺎ  ،واﻹﻋﻼن ﻤرة أﺨرى ﻋن اﻟﻌطﺎء ٕ ،واذا ﻛﺎن ﻋدد

اﻟﻌروض اﻟواردة ﺒﻌد اﻹﻋﻼن اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻘﻝ ﻋن ﺜﻼﺜﺔ ،أو ﻛﺎﻨت ﺘﻠك اﻟﻌروض ﻏﻴر ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻷي ﺴﺒب ﻤن

اﻷﺴﺒﺎب ،أو ﻛﺎﻨت اﻷﺴﻌﺎر أو اﻟﺸروط اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻌروض اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻏﻴر ﻤﻌﻘوﻟﺔ

أو ﻤﻘﺒوﻟﺔ ،أو

ﻛﺎﻨت اﻟﻌروض ﻨﺎﻗﺼﺔ وﺘﻌذر إﻛﻤﺎﻟﻬﺎ  ،ﻓﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ  ،ﻓﻲ أية ﺤﺎﻟﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻻت ،
رﻓﻊ اﻷﻤر إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨوﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار ،وﻴﺠوز ﻟﺘﻠك اﻟﺠﻬﺔ  ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻠﺠﻨﺔ

اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ،اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻌطﺎء ،وﺘﻛﻠﻴﻔﻬﺎ ﺒﺸراء اﻟﻠوازم أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ ،أو ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺸﻐﺎﻝ اﻟﻤﻘررة
ﻋن طرﻴق اﻟﺘﻠزﻴم اﻟﻤﺒﺎﺸر ،ﻋبر اﻟﺘﻔﺎوض ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻌﻬدﻴن ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻝ اﻷﺴﻌﺎر واﻟﺸروط.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
اﻟﻤﺎدة ):(31

أ.

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴد  ،ﻋﻨد اﻹﺤﺎﻟﺔ ،ﺒﺄﻓﻀﻝ اﻟﻌروض اﻟﻤﺴﺘوﻓﻴﺔ ﻟﺸروط دﻋوة
اﻟﻌطﺎء  ،وأﻨﺴب اﻷﺴﻌﺎر ،ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة درﺠﺔ اﻟﺠودة اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ٕ ،واﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذ ﻀﻤن اﻟﻤدة

اﻟﻤﺤددة ،وﻤدى ﻗدرة اﻟﻤﺘﻌﻬد  ،أو اﻟﻤﻘﺎوﻝ  ،أو اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻟﻌﻤﻝ اﻟﻤطﻠوب  ،ﺤﺴب

ب.

اﻟﺸروط واﻟﻤواﺼﻔﺎت.

إذا وﺠدت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ أن اﻷﺴﻌﺎر اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ أي ﻋطﺎء ﻤرﺘﻔﻌﺔ  ،أو ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ

اﻟﺘﻘدﻴرات اﻟﻤوﻀوﻋﺔ ﻟﻠوازم  ،أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ  ،أو اﻷﺸﻐﺎﻝ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ،ﻓﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺘﺨﺎذ
أﺤد اﻹﺠراءات اﻵتﻴﺔ:

اﻟﻤﺎدة ):(32

.١

اﻟﺘﻔﺎوض ﻤﺒﺎشرة ﻤﻊ ﺼﺎﺤب اﻟﻌرض اﻷﻗرب إﻟﻰ اﻟﺘﻘدﻴرات اﻟﻤوﻀوﻋﺔ  ،ﻟﺘﺨﻔﻴض

.٢

إﻟﻐﺎء اﻟﻌطﺎء  ،واﻟﺘﻔﺎوض ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻊ اﻟذﻴن اﺸﺘرﻛوا ﻓﻴﻪ  ،أو ﻤﻊ ﻏﻴرﻫم  ،ﻟﻠﺤﺼوﻝ

.٣

أﺴﻌﺎرﻩ إﻟﻰ اﻟﻤﻘدار اﻟذي ﺘراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً.

ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻌﺎر واﻟﺸروط اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،وﺘﻠزﻴم اﻟﻠوازم  ،أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ  ،أو اﻷﺸﻐﺎﻝ

اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﺒﻤوﺠب ﺘﻠك اﻷﺴﻌﺎر واﻟﺸروط.

إﻋﺎدة طرح اﻟﻌطﺎء.

ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄي ﺨﺒﻴر  ،أو ﻓﻨﻲ  ،أو ذي اﺨﺘﺼﺎص ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،أو ﻏﻴرﻫم ،

ﻓﻲ دراﺴﺔ أي ﻋطﺎء  ،أو اﻟﻌروض اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻴﻪ  ،أو أي ﻤوﻀوع آﺨر ﻤﻤﺎ ﻴدﺨﻝ ﻀﻤن اﺨﺘﺼﺎﺼﻬم ،
ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم ،وﺘﺼرف ﻟذﻝ ك اﻟﺨﺒﻴر  ،أو اﻟﻔﻨﻲ  ،أو ﺼﺎﺤب اﻻﺨﺘﺼﺎ ص اﻟﻤﻛﺎﻓﺄة اﻟﺘﻲ

ﻴﺤددﻫﺎ اﻟرﺌﻴس ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز اﻻﺘﺼﺎﻝ ﺒﺄي ﻤن ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ،أو

اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌطﺎء ،أو اﻟﻤوﻀوع اﻟذي ﻛﻠف ﺒدراﺴﺘﻪ أو ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻴﻪ ،إﻻ ﺒﺤﻀور اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ  ،أو
اﻟﻤﺎدة ):(33
اﻟﻤﺎدة ):(34

ﻤن ﻴﻔوض إﻟﻴﻪ ذﻟك ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ.

ﻻ ﻴﻘﺒﻝ اﻟﻌرض اﻟذي ﻴﻘدم ﺒﻌد اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻤﺤدد ﻟﺘﻘدﻴم اﻟﻌروض ،وﻴﺸﺘرط ﻓﻲ أي ﻋرض أن ﻴﻛون ﻤوﻗﻌﺎً

ﻤن ﻤﻘدﻤﻪ أو وﻛﻴﻠﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ،ﺒﻤوﺠب وﻛﺎﻟﺔ ﺘرﻓق ﺒﺎﻟﻌطﺎء.
أ.
ب.

ج.
اﻟﻤﺎدة ):(35

أ.

أو ﺘﻠزﻴﻤﻪ ﺘورﻴد

ﻻ ﻴﺠوز ﻷي ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ أي ﻋطﺎء ﺨﺎص ﺒﻬﺎ،
ﻟوازم أو ﻤواد ﻤﻛﺘﺒﻴﺔ ،أو ﺘﻨﻔﻴذ أﺸﻐﺎﻝ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ.
ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﺸﺘرك أي ﺸﺨص  ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ  ،ﺒدراﺴﺔ أي ﻋطﺎء
ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ٕواﺤﺎﻟﺘﻪ ،أو ﺸراء ﻟوازم أو ﻤواد ﻤﻛﺘﺒﻴﺔ  ،أو ﺘﻨﻔﻴذ أﺸﻐﺎﻝ ﻟﻬﺎ  ،إذا ﻛﺎن ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن
اﻟﻤﺘﻘدﻤﻴن ﻟﻠﻌطﺎء م ﺼﺎﻫرة أو ﻗراﺒﺔ.
ﻴﺠوز ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺸراء اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻷدﺒﻴﺔ أو اﻟﻔﻨﻴﺔ  ،أو اﻟﻛﺘب  ،أو اﻟﻤﻛﺘﺒﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن
ﻓﻴﻬﺎ ،وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم.
ﺒﻌد ﺘﺼدﻴق ﻗرار اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨوﻟﺔ ﺒذﻟك  ،ﻴﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻌﻬد اﻟذي أﺤﻴﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌطﺎء ﻗرار

اﻹﺤﺎﻟﺔ ﺨﻼﻝ ﻤدة أﻗﺼﺎﻫﺎ )  (21ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺘﺼدﻴق ،وﻴؤﺨذ ﺘوﻗﻴﻌﻪ

أو ﺘوﻗﻴﻊ وﻛﻴﻠﻪ

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
إﺠراء اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ

اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟﻤﻔوض إﻟﻴﻪ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎٕ ،واذا ﺘﻌذر ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺒﻬذﻩ اﻟطرﻴﻘﺔ ﻓﻠﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ
ﺒواﺴطﺔ اﻟﻨﺸر ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻴوﻤﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ واﺤدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ،أو ﺒواﺴطﺔ اﻟﺘﻠﻛس أو اﻟﻔﺎﻛس.

ب .ﻴﻘدم اﻟﻤﺘﻌﻬد اﻟذي أﺤﻴﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌطﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺤﺴن ﺘﻨﻔﻴذ ﺘﻌﺎدﻝ )

 (%10ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ أو ﻛﻠﻔﺘﻪ ،

وذﻟك ﺨﻼﻝ اﻟﻤدة اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم ،ﻋﻠﻰ أن ﺘﻛون اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﺴﺎرﻴﺔ اﻟﻤﻔﻌوﻝ اﻟﻤدة اﻟﻤﻘررة

ﻓﻲ ﻗرار اﻹﺤﺎﻟﺔ ،ﻤﻊ دﻓﻊ رﺴوم اﻟطواﺒﻊ.

ج .ﻴﺤﺘﻔظ ﻤدﻴر داﺌرة اﻟﻠوازم واﻟﻤﺸﺘرﻴﺎت واﻟﻌطﺎءات ﺒﺎﻟﻛﻔﺎﻻت واﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻬد اﻟذي
أﺤﻴﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌطﺎء ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺤﺴن اﻟﺘﻨﻔﻴذ ،وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ،وﺘﻌﺎد اﻟﻛﻔﺎﻻت واﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎت

إﻤﺎ ﺒﺎﻟﺒرﻴد اﻟﻤﺴﺠﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬم
اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﻴن ﻟم ﺘﻘﺒﻝ ﻋروﻀﻬم
ّ
اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋروﻀﻬم  ،أو ﺘﺴﻠم إﻟﻴﻬم ﺒﺎﻟذات  ،أو إﻟﻰ وﻛﻼﺌﻬم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن  ،ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺘواﻗﻴﻌﻬم ﻋﻠﻰ
ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ.

د .ﺘﺤﻔظ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻗدﻤت ﻤن اﻝﺸﺨص اﻟذي أﺤﻴﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌطﺎء ﻟدى أﻤﻴن ﺴر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ،
وﺘﻌﺎد اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻷﺨرى إﻟﻰ أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ  ،وﺘﺼﺒﺢ ﻤﻠﻛﺎً ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ  ،إذا ﻟم ﻴطﻠﺒوا اﺴﺘردادﻫﺎ ﺨﻼﻝ

ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻋﻼن ﻋن ﻗرار اﻹﺤﺎﻟﺔ ،وﻴﺘم إدﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴود اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﺴﺠﻼﺘﻬﺎ ،وﻓﻘﺎً

اﻟﻤﺎدة ):(36

أ.

ﻟﻸﺼوﻝ اﻟرﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻬﺎ.

ﻴوﻗﻊ اﻟﺸﺨص اﻟذي أﺤﻴﻝ ﻋﻠﻴﻪ أي ﻋطﺎء ﻋﻘداً ﻟﺘﻨﻔﻴذﻩ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸروط واﻟﻤواﺼﻔﺎت اﻟﻤﻘررة ﻟﻠوازم

واﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ واﻷﺸﻐﺎﻝ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌطﺎء ،ﻋﻠﻰ أن ﻴﻨص ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ أن ﺘﻠك اﻟﺸروط ،

واﻟﻤواﺼﻔﺎت  ،واﻷﻤور اﻷﺨرى اﻟواردة ﻓﻲ دﻋوة اﻟﻌطﺎء وﻓﻲ اﻟوﺜﺎﺌق واﻟﻤﺨططﺎت اﻟﻤرﻓﻘﺔ

اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻪ ،واﻷحكام واﻹﺠراءات اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم ،ﺘﻌد ﺠزءاً ﻤن ذﻟك اﻟﻌﻘد.

أو

ب .ﻻ ﻴﺠوز ﻟﻠﻤﺘﻌﻬد اﻟذي أﺤﻴﻝ ﻋﻠﻴﻪ أي ﻋطﺎء ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ أن ﻴﺘﻨﺎزﻝ ﻋﻨﻪ ،أو ﻋن أي ﺠزء ﻤﻨﻪ  ،إﻟﻰ

ﺒﺄي ﺼورة ﻤن اﻟﺼور ،دون ﻤواﻓﻘﺔ ﺨطﻴﺔ ﻤن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ،ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸروط
أي ﺸﺨص آﺨر ،ة
واﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘررﻫﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﺘﺼدق ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﺒق ﻟﻬﺎ

اﻟﻤﺎدة ):(37

ﺼدﻗت ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻹﺤﺎﻟﺔ.

أن

إذا ﻟم ﻴﻘم اﻟﻤﺘﻌﻬد اﻟذي أﺤﻴﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌطﺎء  ،ﺒﻌد ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻗرار إﺤﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺒﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻘد ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻌطﺎء ،
وﺘﻘدﻴم اﻟﻛﻔﺎﻻت واﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﺨﻼﻝ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ
أو اﻟﺘﺄﻤﻴن اﻟذي ﻗدﻤﻪ ﻋﻨد

ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻗرار اﻹﺤﺎﻟﺔ ،ﻓﻴﻊُ د ﻤﺴﺘﻨﻛﻔﺎً ﻋن ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻘرار وﻴﺼﺎدر ﻤﺒﻠﻎ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ
اﺸﺘراﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﻌطﺎء ،وﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻤﺎ إﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌطﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻘدم اﻟﻌرض اﻷﻓﻀﻝ ﺒﻌد

اﻟﻌرض اﻟذي ﻗدﻤﻪ اﻟﻤﺴﺘﻨﻛف ،وﻓﻘﺎً ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟم نﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )/30أ( ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم ،أو

إﻟﻐﺎء اﻟﻌطﺎء ٕ ،واﻋﺎدة طرﺤﻪ ،وﺘﻀﻤﻴن اﻟﻤﺘﻌﻬد اﻟﻤﺴﺘﻨﻛف ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴن ﻓرق اﻟﺴﻌر

 ،وأﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ أو

أﻀرار أﺨرى ﺘﻠﺤق ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﺴﺘﻨﻛﺎﻓﻪ ،وﻴﻐرم اﻟﻤﺘﻌﻬد اﻟﻤﺴﺘﻨﻛف  ،أو اﻟﻤﺘﺨﻠف ﻋن اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(38

اﻷﻨظﻤﺔ

أي ﻋطﺎء أو أﻋﻤﺎﻝ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤدة اﻟﺘﻲ ﺘﻘررﻫﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻻّ ﺘﻘﻝ ﻋن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر.
أ.

إذا ﺘﺨﻠف اﻟﻤﺘﻌﻬد ﻋن ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻌطﺎء اﻟذي أﺤﻴﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻴﺎً

أو ﺠزﺌﻴﺎً  ،أو ﺨﺎﻟف أي ﺸرط ﻤن

ﺸروط اﻟﻌﻘد ،ﻓﻴﺤق ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ أن ﺘﺘﺨذ ﺒﺤﻘﻪ اﻹﺠراءات اﻵتﻴﺔ ،أو أﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ:
.١

ﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟذي ﻗدﻤﻪ ذﻟك اﻟﻤﺘﻌﻬد  ،أو ﺒﻌﻀﻪ  ،ﻛﻔﺎﻟﺔّ أو ﺘﺄﻤﻴن ﺤﺴن اﻟﺘﻨﻔﻴذ ،

.٢

 ،وﺘﻀﻤﻴن

وﻗﻴدﻩ إﻴراداً ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ.

ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻌطﺎء ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎر واﻟﺸروط واﻟطرﻴﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ

اﻟﻤﺘﻌﻬد أي ﻓرق ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر ،ﻤﻀﺎﻓﺎً إﻟﻴﻬﺎ ) (%15ﻤن ذﻟك اﻟﻔرق ﻨﻔﻘﺎت إدارﻴﺔ.

ب .ﺘﻘوم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﺒﺄي إﺠراء ﻤن اﻹﺠراءات اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة واﻟﻤﺎدة ) (36
ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم  ،دون أن ﺘﻛون ﻤﻠزﻤﺔ ﺒﺘوﺠﻴﻪ أي إﺨطﺎر أو إﻨذار إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﻬد اﻟﻤﺴﺘﻨﻛف أو
اﻟﻤﺎدة ):(39

أ.

اﻟﻤﺘﺨﻠف ﻗﺒﻝ ﺘﻨﻔﻴذ ﺘﻠك اﻹﺠراءات.

إذا ﺘﻌذر ﺸراء اﻟﻠوازم أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ ﻤن اﻷﺴواق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻟﻌدم ﺘواﻓرﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺴواء ﻤن ﺤﻴث

اﻟﻛﻤﻴﺔ أو اﻟﻨوع أو اﻟﺠودة  ،أو ﺘﻌذر اﺴﺘﻴرادﻫﺎ  ،وﻛﺎﻨت ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻤﺎﻫﻴﺔ ﺘﻠك اﻟﻠوازم أو

اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠب ﺘوﻓﻴرﻩ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺨﻼﻝ ﻤدة ﻤﺤددة ،ﻓﻴﺠوز ﺸراؤﻫﺎ ﻤن اﻷﺴواق اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ

ﻤﺒﺎﺸرة ،ﺒﻘرار ﻤن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ،وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺠراءات واﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻵتﻴﺔ:
.١

ﺒﻤواﻓﻘﺔ اﻟرﺌﻴس  ،إذا ﻛﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻝوازم أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ اﻟﻤراد ﺸراؤﻫﺎ ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ

.٢

ﺒﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،إذا ﻛﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠوازم أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ اﻟﻤراد ﺸراؤﻫﺎ ﺘزﻴد

.٣

ﺒﻤواﻓﻘﺔ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء  ،إذا ﻛﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠوازم أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ اﻟﻤراد ﺸراؤﻫﺎ

) (50000ﺨﻤﺴﻴن أﻟف دﻴﻨﺎر.

ﻋﻠﻰ ) (50000ﺨﻤﺴﻴن أﻟف دﻴﻨﺎر ،وﻟﻛﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤﺌﺔ أﻟف دﻴﻨﺎر.
ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ) (100000ﻤﺌﺔ أﻟف دﻴﻨﺎر.

ب .ﻴﺠوز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌطﺎءات اﻟﻤرﻛزﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﺸﺨﺎص ﺨﺒراء ،أو اﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴن ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ،أو
ﻏﻴر اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻟﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻤﻨﺎﺴب.

ارت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﺤدود اﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﻤﺨوﻟﺔ ﻟﻬﺎ  ،ﻋﻠﻰ
ج .ﺘﻛون ﻗر ا
اﻟﻤﺎدة ):(40

أ.

أن ﺘراﻋﻰ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﺒدأ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﺴﺘدراج اﻟﻌروض.

ﻟﻠرﺌﻴس ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ،اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻴدرج ﻓﻲ دﻋوة اﻟﻌطﺎء وﺸروط ﻋﻘد
ﺘﻨﻔﻴذﻩ ﻤﺎ يأتي:
.١

أي ﻟوازم ،أو ﻤواد ﻤﻛﺘﺒﻴﺔ ،أو أﺸﻐﺎﻝ ﺘﻘرر ﺘورﻴدﻫﺎ أو ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ
زﻴﺎدة أو ﺘﺨﻔﻴض ﻛﻤﻴﺔ ة

ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤوﺠب ﻋطﺎء أﺤﻴﻝ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم ،أو ﺘﺨﻔﻴض اﻟﻛﻤﻴﺔ ،ﺸرﻴطﺔ
أن ﺘﺤﺴب أﺴﻌﺎر اﻟﻛﻤﻴﺔ اﻟزاﺌدة أو اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﺘﻠك اﻟﻠوازم

 ،أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ  ،أو

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
اﻷﺸﻐﺎﻝ ،ﺒﺎﻷﺴﻌﺎر اﻟﻤﺤددة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌطﺎء  ،وأﻻّ ﻴﺘﺠﺎوز ﻤﺠﻤوع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻛﻤﻴﺔ اﻟزاﺌدة
.٢

ﻛﺎﻤﻝ ﻓﻲ اﻟﻌطﺎء أﺼﻼً.
ة
أو اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ) (%25ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ

اﻻﺘﻔﺎق ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻌﻬد اﻟذي أﺤﻴﻝ ﻋﻠﻴﻪ تنﻓﻴذ أﺸﻐﺎﻝ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺄﺸﻐﺎﻝ إﻀﺎﻓﻴﺔ
ﻟم ﺘﻛن ﻀﻤن اﻟﺒﻨود اﻟﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌطﺎء ،وﻟﻛﻨﻬﺎ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻷﺸﻐﺎﻝ

اﻟﻤطﻠوب ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﺒﻤوﺠﺒﻪ ،ﻋﻠﻰ أﻻّ ﺘﺘﺠﺎوز ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ )  (%25ﻤن ﻤﺠﻤوع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌطﺎء
اﻷﺼﻠﻲ.

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

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻗد ﺼدﻗت ﻋﻠﻰ ﻗرار إﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌطﺎء ،وأن ﺘﻛون اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘواﻓرة

ﻟﺘﻐطﻴﺔ ﺘﻠك اﻟزﻴﺎدة.
اﻟﻤﺎدة ):(41

أ.

ﺘﺴــﻠم اﻟﻠـــــوازم واﻷﺸﻐـــــﺎﻝ

ﻴﺸﻛﻝ اﻟرﺌﻴس ﻟﺠﻨﺔ  ،أو أﻛﺜر  ،ﻟﺘﺴﻠم اﻟﻠوازم واﻷﺸﻐﺎﻝ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺘورﻴدﻫﺎ أو
ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﺒﻌطﺎء ،وﻛذﻟك ﺘﺴﻠم اﻟﻤﺴﺎﻋدات أو اﻟﻬﺒﺎت.

ب .ﻴﺘم ﺘﺴﻠم اﻟﻠوازم اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺸراؤﻫﺎ ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة  ،وﻛذﻟك اﻷﺸﻐﺎﻝ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔذ ﺒﺘﻠك اﻟﺼورة  ،ﻤن
اﻟﻤﺎدة ):(42

أ.

ﻟﺠﻨﺔ أو أﻛﺜر ﻴﺸﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴد أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة اﻟﻤﺨﺘص ،ﺤﺴب ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎﻝ.

ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻟﺘﺴﻠم أي ة ﻟوازم  ،أو ﻤواد ﻤﻛﺘﺒﻴﺔ  ،أو أﺸﻐﺎﻝ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ

أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم ،أن ﺘﻨظم ﻤﺤﻀ اًر ﺒذﻟك ﺨﻼﻝ ﻤدة ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺴﻠم ﺘﻠك
اﻟﻠوازم أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ أو اﻷﺸﻐﺎﻝ  ،إذا ﻛﺎﻨت ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻠﻴﺎً أو ﺠزﺌﻴﺎً ﻟﻠﻤواﺼﻔﺎت واﻟﺸروط

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

أي ﻟوازم ،أو ﻤواد ﻤﻛﺘﺒﻴﺔ ،أو أﺸﻐﺎﻝ ،ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤواﺼﻔﺎت واﻟﺸروط اﻟﻤﻘررة،
ب .إذا ﺘم رﻓض ﺘﺴﻠم ة
ﻓﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻠم ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻗرارﻫﺎ ﺒذﻟك ﻟﻠﻤﺘﻌﻬد  ،وﻟﻪ ﺤق اﻻﻋﺘراض ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار  ،ﺨﻼﻝ

ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻤن ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ  ،ﻟدى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻗد أﺼدرت ﻗرار

اﻝﺘورﻴد أو اﻝﺸراء أو ﺘﻨﻔﻴذ

اﻷﺸﻐﺎﻝ ،أو ﺘﻠزﻴم ﺘورﻴد أي ﻤﻨﻬﺎ أو ﺘﻨﻔﻴذﻩ ،وﻴﻛون ﻗرار ﺘﻠك اﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘراض ﻨﻬﺎﺌﻴﺎً.

ج .ﺘُﻊد اﻟﻠوازم أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ اﻟﻤوردة ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺒﻝ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻤن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ  ،ﺒﺤﻛم اﻷﻤﺎﻨﺔ،
تﻋد اﻟﻠوازم واﻟﻤواد اﻟﻤﻛﺘﺒﻴﺔ اﻟﻤرﻓوﻀﺔ  ،ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤواﺼﻔﺎت واﻟﺸروط اﻟﻤﻘررة  ،إذا وﺠدت
ﻛﻤﺎ ُ
ﻓﻲ ﻤﺴﺘودع ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ  ،أو ﻟدﻴﻬﺎ ﺒﺤﻛم اﻷﻤﺎﻨﺔ أﻴﻀﺎً  ،وﻻ ﻴﺠوز ﻷي ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،أو اﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ ،ﺒﺄي ﺼورة ﻤن اﻟﺼور ،وذﻟك ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ

اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ  ،وﺘﻀﻤﻴن اﻟﻤﺨﺎﻟف اﻟﺘﻌوﻴض ﻋن أية ﺨﺴﺎرة أو ﻀرر ﻴﻠﺤق ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠراء ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(43

اﻟﻤﺎدة ):(44

اﻷﻨظﻤﺔ

أﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة.
ﻴﻘدم اﻟﻤﺘﻌﻬد اﻟذي ﻗﺎم ﺒﺘﺴﻠﻴم ﻟوازم أو أﺸﻐﺎﻝ  ،ﺒﻤوﺠب أي ﻋطﺎء ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺘﻌﺎدﻝ ) (%5ﻤن اﻟﻘﻴﻤﺔ

إذا ﻛﺎﻨت ﺘﻠك اﻟﻠوازم أو اﻷﺸﻐﺎﻝ ﺘﺘطﻠب ذﻟك ،ﻋﻠﻰ أن ﺘﻛون اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﺴﺎرﻴﺔ اﻟﻤﻔﻌوﻝ
ﻗرار إﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌطﺎء.

اﻟﻤدة اﻟﻤﻘررة ﻓﻲ

ﻴﺠري إدﺨﺎﻝ اﻟﻠوازم ﻓﻲ ﻗﻴود اﻟﻤﺴﺘودﻋﺎت ﺒﻌد ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرة  ،ﻋﻠﻰ أن ﺘﻛون ﻤﻌززة ﺒﻤﺤﻀر اﻟﺘﺴﻠم أو

ﺒﺄﻤر ﺸراء اﻟﻠوازم  ،واﻟﻔﺎﺘورة  ،أو ﺒوﻟﻴﺼﺔ اﻟﺸﺤن اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ  ،وﻤﺴﺘﻨد إدﺨﺎﻝ ﺤﺴب اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤﻘرر ،

ﻤوﻗﻌﺎً ﻤن اﻟﻤﺴؤوﻝ أو اﻟﻤﺴؤوﻟﻴن ﻤن ﻤوظﻔﻲ اﻟﻤﺴﺘودع.

اﻟﻤﺎدة ):(45
اﻟﻤﺎدة ):(46

اﻟﻤﺎدة ) :(44ﻴﺘم ﺼرف اﻟﻠوازمٕ ،واﺨراﺠﻬﺎ ﻤن اﻟﻤﺴﺘودﻋﺎتٕ ،واﻋﺎدة اﻟﻠوازم اﻟﻔﺎﺌﻀﺔ أو ﻏﻴر اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘودﻋﺎت ،ﺤﺴب اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻘررة ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺼدرﻫﺎ اﻟرﺌﻴس.

ﻴﺘم ﺼرف اﻟﻠوازم ٕواﺨراﺠﻬﺎ ﻤن اﻟﻤﺴﺘودﻋﺎت ٕواﻋﺎدة اﻟﻠوازم اﻟﻔﺎﺌﻀﺔ وﻏﻴر اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘودﻋﺎت
ﺒﻤوﺠب ﻛﺘب رﺴﻤﻴﺔ.

ﺘﺒﺎع اﻟﻠوازم اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺎج اﻟﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أو ﻏﻴر اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ  ،ﺒﻤواﻓﻘﺔ اﻟرﺌﻴس  ،وﺒواﺴطﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻴؤﻟﻔﻬﺎ ﻟﻬذا

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

اﻟﻤﺎدة ):(47

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
أ.

ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )ب( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة  ،ﻴﺘم إﻫداء اﻟﻠوازم ﻤن اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎت

اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 .١ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس  ،إذا ﻛﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠوازم اﻟﻤراد إﻫدا ؤﻫﺎ ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ )  (500ﺨﻤﺴﻤﺌﺔ
دﻴﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻤرة اﻟواﺤدة ،ﻋﻠﻰ أﻻّ ﻴزﻴد ﻤﺠﻤوع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠوازم اﻟﻤﻬداة ﺒﻬذﻩ اﻟطرﻴﻘﺔ ﺨﻼﻝ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟواﺤدة ﻋﻠﻰ ) (2000أﻟﻔﻲ دﻴﻨﺎر.

 .٢ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ إذا زادت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠوازم ﻋﻠﻰ )

 (500ﺨﻤﺴﻤﺌﺔ دﻴﻨﺎر وﻟم

ﺘﺘﺠﺎوز )  (2000أﻟﻔﻲ دﻴﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻤرة اﻟواﺤدة ،ﻋﻠﻰ أﻻّ ﻴزﻴد ﻤﺠﻤوع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠوازم

اﻟﻤﻬداة ﺒﻬذﻩ اﻟطرﻴﻘﺔ ﺨﻼﻝ اﻟﺴﻨﺔ اﻟواﺤدة ﻋﻠﻰ ) (5000ﺨﻤﺴﺔ آﻻف دﻴﻨﺎر.

ب .ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن أﺤﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة اﻟﻠوازم اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺸراؤﻫﺎ  ،وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم ،
ﻹﻫداﺌﻬﺎ ﻟزوار اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ واﻟوﻓود اﻟﻘﺎدﻤﺔ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺘﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ﺘﻠك اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻠوازم اﻟﺘﻲ ﻴﺘم

ﺸراؤﻫﺎ  ،وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم  ،ﻟﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴؤوﻟون ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻨد ﺴﻔرﻫم إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج
اﻟﻤﺎدة ):(48

أ.

ﻟﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻫداﻴﺎ ﺒﺎﺴم اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻴزوروﻨﻬﺎ.

،

ﻴﺘم إﺘﻼف اﻟﻠوازم ﻏﻴر اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ أو ﺒﻴﻌﻬﺎ  ،وﺘﺸطب ﻗﻴودﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺘﺸطب ﻗﻴود اﻟﻠوازم اﻟﻤﻔﻘودة ،

وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺤﻛﺎم واﻟﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 .١ﺒﻘرار ﻤن رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،ﻋﻠﻰ أن ﻴﺼدر اﻟﻘرار ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘوﺼﻴﺔ

ﻤﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻟﺠﻨﺔ

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻤؤﻟﻔﺔ ﺒرﺌﺎﺴﺔ ﻋﻤﻴد اﻟﻛﻠﻴﺔ ،أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠوازم ،وﻋﻀوﻴﺔ اﺜﻨﻴن ﻤن
اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻴﻌﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟرﺌﻴس ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻴﻛون أﺤدﻫﻤﺎ ﻤن داﺌرة اﻟﻠوازم ،وذﻟك إذا

ﻛﺎﻨت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠوازم اﻟﻤراد إﺘﻼﻓﻬﺎ ،أو اﻟﻠوازم اﻟﻤﻔﻘودة  ،ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ) (2000

أﻟﻔﻲ دﻴﻨﺎر.

 .٢ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘوﺼﻴﺔ ﻤﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﺒﻨد ) (2ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة وذﻟك إذا زادت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠوازم اﻟﻤراد إﺘﻼﻓﻬﺎ ،أو اﻟﻠوازم

اﻟﻤﻔﻘودة ﻋﻠﻰ ) (5000ﺨﻤﺴﺔ آﻻف دﻴﻨﺎر.

ب .ﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺘﻼف اﻟﻠوازم ﻏﻴر اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ،أو ﺒﻴﻌﻬﺎ ،ﻤن ﻟﺠﻨﺔ ﻴؤﻟﻔﻬﺎ اﻟرﺌﻴس ،ﻋﻠﻰ أن ﺘﺸﻛﻝ ﻫذﻩ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒرﺌﺎﺴﺔ ﻤﻤﺜﻝ ﻋن داﺌرة اﻟﻠوازم ،وﻋﻀوﻴﺔ ﻤﻤﺜﻝ ﻋن ﻛﻝ ﻤن اﻟﺸؤون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،واﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ
اﻟﻤﺎدة ):(49

ﺘﻌود ﻟﻬﺎ اﻟﻠوازم اﻟﻤراد إﺘﻼﻓﻬﺎ.

ﺘﻨظم ﻤﺴﺘﻨدات إﺨراج ﺒﺎﻟﻠوازم اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺘﺼرف ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ  ،أو اﻹﻫداء ،أو اﻹﺘﻼف ،ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻛﺎم ﻫذا
اﻟﻨظﺎم ،وﻴﺸﺎر ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟطرﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺼرف ﺒﺎﻟﻠوازم ،وﺘﺸطب ﺒﻌد ذﻟك ﻤن اﻟﻘﻴود ﺤﺴب

اﻹﺠراءات واﻷﺼوﻝ اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻬﺎ.

اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻟﻠوازم وﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ

اﻟﻤﺎدة ):(50

ﺘﺘوﻟﻰ داﺌرة اﻟﻠوازم ،ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴق واﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،ﺘﺼﻨﻴف ﻟوازﻤﻬﺎ واﻟﻤﺴﺘودﻋﺎت

اﻟﻤﺎدة ):(51

إدارﻴﺎً ﺒﻌﻤﻴد

اﻟﻤﺎدة ):(52

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

ﻴﺘوﻟﻰ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘودﻋﺎت ﻤﺨﺘﺒرات اﻟﻛﻠﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أﻤﻴن ﻤﺴﺘودع ﻴﻛون ﻤرﺘﺒطﺎً

اﻟﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘص ،وﻓﻨﻴﺎً ﺒﻤدﻴر اﻟﻠوازم.
أ.

إذا ﻨﻘﻝ أي أﻤﻴن ﻤﺴﺘودع ﻓﻴﺘم ﺘﺴﻠﻴم اﻟﻠوازم ﻓﻴﻪ إﻟﻰ أﻤﻴن اﻟﻤﺴﺘودع اﻟﺠدﻴد  ،ﺒﻤوﺠب ﻗواﺌم ﺠرد

ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻟﻘﻴود اﻟﻤﺴﺘودع ،أو ﻟﻠﻘﻴود اﻟرﺴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠك اﻟﻠوازم  ،ﻴﺘم ﺘوﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤن اﻟطرﻓﻴن ﻤﻌﺎً  ،وﻴﺼﺎدق

اﻟرﺌﻴس اﻟﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﺘوﻗﻴﻌﻬﻤﺎ.

ب .إذا ﺘﻌذر اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺈﺠراءات اﻟﺘﺴﻠﻴم اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة
ﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘودع ﻤن ﻟﺠﻨﺔ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ اﻟرﺌﻴس ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ

اﻟﻤﺴؤوﻝ اﻟﺠدﻴد ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﺌم اﻟﺘﻲ ﻨظﻤﺘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ.

 ،ﻓﻴﺘم ﺠرد

 ،وﻴﺴﻠم اﻟﻤﺴﺘودع ﻤن اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ

ج .إذا ظﻬر أي زﻴﺎدة أو ﻨﻘص  ،ﻓﻲ أي ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴم أو اﻟﺠرد اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ

اﻟﻤﺎدة ،ﺘﻨظم ﻗواﺌم ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻛﻝ ﻤن اﻟزﻴﺎدة أو اﻟﻨﻘص  ،وﺘوﻗﻊ ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﻴن اﺸﺘرﻛوا ﻓﻲ

اﻟﻤﺎدة ):(53

ﺘﻠك اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬم.

ﻴﻛون اﻟﻌﻤﻴد أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة اﻹدارﻴﺔ ﻤﺴؤوﻻً ﻋن اﻟﻠوازم اﻟﻤﺼروﻓﺔ ﻟﻛﻠﻴﺘﻪ أو وﺤدﺘﻪ اﻹدارﻴﺔ ،وﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ ،

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(54

اﻷﻨظﻤﺔ

وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﺤﺴن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻏراض اﻟﻤﻘررة ﻟﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ أﻤﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘودﻋﺎت واﻟﻤوظﻔﻴن ﺠﻤﻴﻊ ﻫم اﻟذﻴن ﺘﻨﺎط ﺒﻪ م أﻋﻤﺎﻝ أﻤﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘودﻋﺎت  ،أو ﺘﻌﻬد إﻟﻴﻬم

ﻟوازم  ،أن ﻴﻘدﻤوا ﻛﻔﺎﻻت ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺼدﻗﺔ ﻤن ﻛﺎﺘب اﻟﻌدﻝ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ اﻟرﺌﻴس  ،ﻋﻠﻰ أن ﺘﺘﺤﻤﻝ
اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟرﺴوم ﻛﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﻛﻔﺎﻻت.

اﻟﻤﺎدة ):(55

ﻴﺤدد اﻟرﺌﻴس اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨوﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘوﻗﻴﻊ  ،ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋن اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم  ،وﻓﻘﺎً

اﻟﻤﺎدة ):(56

ﻴﺘم ﺘﺄﺠﻴر أﻤواﻝ ﻤﻨﻘوﻟﺔ أو ﻏﻴر ﻤﻨﻘوﻟﺔ ﺘﻌود ﻤﻠﻛﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ  ،إذا ﻛﺎﻨت ﻓﺎﺌﻀﺔ ﻋن ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ  ،أو ﻛﺎﻨت

اﻟﻤﺎدة ):(57

ﻟﻠﻘ اررات اﻟﺼﺎدرة ﻋن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ،واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔرﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

ﻤﻌدة ﻟﻠﺘﺄﺠﻴر أو اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ،ﻛﻤﺎ ﻴﺘم اﺴﺘﺌﺠﺎر ﻤﺜﻝ ﺘﻠك اﻷﻤواﻝ ﻟﺘﻐطﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸروط
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺼدرﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ.

ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ إﺼدار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘطﺒﻴق ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

) (9
ﻨظـام اﻟﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ﻟﺴﻨﺔ 2018
ﺼﺎدر ﺒﻤوﺠب اﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم )  (18ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻨظﺎم اﻟﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺼﺎدر ﺒﻤوﺠب اﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم )  (18ﻟﺴﻨﺔ 2018
اﻟﻤﺎدة ):(1
اﻟﻤﺎدة ):(2

ﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻟﻨظﺎم " ،ﻨظﺎم ﻤوظﻔﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﺴﻨﺔ  ،"2018وﻴﻌﻤﻝ ﺒﻪ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻗ اررﻩ.
ﻴﻛون ﻟﻠﻛﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺜﻤﺎ وردت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم ،اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ أدﻨﺎﻩ  ،ﻤﺎ ﻟم ﺘدﻝ

اﻟﻘرﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ذﻟك.
اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ:

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء.

اﻟﻤﺠﻠس:

ﻤﺠﻠس

اﻟﻌﻤﻴد:

ﻋﻤﻴد اﻟﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘص.

اﻟرﺌﻴس:

ﻤدﻴر اﻟوﺤدة:
ﻤدﻴر اﻟداﺌرة:

اﻟﻛﻠﻴﺔ:

اﻟﻌﻤداء

رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أو ﻤن ﻴﻨﻴﺒﻪ ﺨطﻴﺎً.
ﻤدﻴر اﻟوﺤدة اﻹدار

ي ة أو اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﺨدﻤﺎت.

ﻤدﻴر اﻟداﺌرة اﻹدارﻴﺔ ﻀﻤن اﻟوﺤدة.

أي ﻛﻠﻴﺔ ﻤن ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

اﻟوﺤدة:

أي وﺤدة ﻤن وﺤدات اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹدارﻴﺔ أو اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﺨدﻤﺎت.

اﻟﺴﻨﺔ:

اﺜﻨﺎ ﻋﺸر ﺸﻬ اًر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﺘﻘوﻴم اﻟﺸﻤﺴﻲ.

اﻟﻠﺠﻨﺔ:

.

ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻌﻴﻴن اﻟﻤوظﻔﻴن.

اﻟﻤﺎدة ):(3

ﺘﺴري أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤوظﻔﻴن اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس

اﻟﻤﺎدة ):(4

ﻴﺤدد اﻟﺘﺴﻠﺴﻝ اﻟوظﻴﻔﻲ ﻟﻠوﺤدات واﻟدواﺌر اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ واﻷﻗﺴﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤوﺠب

اﻟذين ﺘﺴري ﻋﻠﻴﻬم أﺤﻛﺎم ﻨظﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴﺴﻴﺔ.
أ.

ب.

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟرﺌﻴس.
ﻤﺨطط ﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻋﺎم ﻴﺼدر ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداءً ،
ﺘﺤدد أﺴﻤﺎء اﻟوظﺎﺌف  ،وﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ  ،ورواﺘﺒﻬﺎ  ،ودرﺠﺎﺘﻬﺎ  ،وﺸروطﻬﺎ  ،وﻤؤﻫﻼت ﺸﺎﻏﻠﻴﻬﺎ

ج.

ﻴﻛون ﺘﺴﻠﺴﻝ اﻟدرﺠﺎت ﺤﺴب اﻟوارد ﻓﻲ )ﻨظﺎم اﻟرواﺘب واﻟﻌﻼوات( اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻪ ﻓﻲ

ﺒﺠدوﻝ ﺘﺼﻨﻴف ﻟﻠوظﺎﺌف ﻴﺼدر ﻋن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء.

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
اﻟﻤﺎدة ):(5

اﻟﺘﻌﻴﻴن و اﻟﺘرﻓﻴﻊ

ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻤن ﻴﻌﻴن ﻓﻲ وظﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أن ﻴﻛون:
أ.

أردﻨﻴﺎً ،وﻴﺠوز ﺘﻌﻴﻴن ﻏﻴر اﻷردﻨﻴﻴن ﺤﺴب اﻟﺤﺎﺠﺔ.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ب.
ج.
د.

ه.

اﻟﻤﺎدة ):(6

و.
أ.
ب.

اﻟﻤﺎدة ):(7

أ.

ب.
ج.
اﻟﻤﺎدة ):(8

أ.
ب.

اﻟﻤﺎدة ):(9

اﻷﻨظﻤﺔ
أﻛﻤﻝ اﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻩ.
ﺤﺴن اﻟﺴﻴرة واﻟﺴﻠوك.
ﻤﺘﻤﺘﻌﺎً ﺒﺤﻘوﻗﻪ اﻟﻤدﻨﻴﺔ وﻏﻴر ﻤﺤﻛوم ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ )ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠراﺌم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ( أو ﺒﺠﻨﺤﺔ
ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸرف ﻛﺎﻟﺴرﻗﺔ واﻻﺤﺘﻴﺎﻝ واﻻﺨﺘﻼس واﻟﺘزوﻴر واﻟرﺸوة وﺴوء اﻻﺌﺘﻤﺎن وﺸﻬﺎدة اﻟزور
أو ﺒﺄﻴﺔ ﺠرﻴﻤﺔ أﺨرى ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﺴﺎﻟﻤﺎً ﻤن اﻷﻤراض واﻟﻌﺎﻫﺎت اﻟﺒدﻨﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻌﻪ أو ﺘﻌوﻗﻪ ﻋن اﻟﻘﻴﺎم ﺒواﺠﺒﺎت
وظﻴﻔﺘﻪ وذﻟك ﺒﻤوﺠب ﺘﻘرﻴر ﺼﺎدر ﻋن اﻟﻤرﺠﻊ اﻟطﺒﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤد.
ﺤﺎﺌ اًز ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﻫﻼت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻟﻠوظﻴﻔﺔ أو اﻟﺨﺒرات اﻟﻤطﻠوب ﺘواﻓرﻫﺎ ﻹﺸﻐﺎﻝ اﻟوظﻴﻔﺔ.

ﺘﺸﻛﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴن اﻟﻤوظﻔﻴن ،ﺘﺘﺄﻟف ﻤن اﻟرﺌﻴس وﻤن ﻨﺎﺌﺒﻪ ﻟﻠﺸؤون اﻹدارﻴﺔ ،وﻤدﻴر ﺸؤون
اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن واﻟﻌﻤﻴد أو اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺨﺘص.
ﺘﺒدي اﻟﻠﺠﻨﺔ رأﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻤﻘدم ﻟﻬﺎ ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼﻝ ﺸﻬر ﻤن ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻪ
ﻤﺴﺘﻛﻤﻼً ﺠﻤﻴﻊ اﻟوﺜﺎﺌق اﻟﺜﺒوﺘﻴﺔ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ.
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻠﺠﻨﺔ،
ﻴﻌﻴن اﻟﻤوظﻔون ﻤن اﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ً ،
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب
أﻤﺎ اﻟﻤوظﻔون ﻤن اﻟدرﺠﺎت اﻷﺨرى  ،ﻓﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس ً
اﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻴﻌﻴن اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤون واﻟﻌﻤﺎﻝ ﺒﺎﻷﺠرة اﻟﻴوﻤﻴﺔ ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس  ،أو ﻤن ﻴﻔوض إﻟﻴﻪ ﻫذﻩ
اﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
 ،وﻟﻬﺎ
ﻻ ﻴﺠوز ﺘﻌﻴﻴن ﻤوظف إﻻ ﻓﻲ وظﻴﻔﺔ ﺸﺎﻏرة ﻓﻲ ﺠدوﻝ ﺘﺼﻨﻴف اﻟوظﺎﺌف
ﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ.
ﻴﻌﻴن ﻤدﻴرو اﻟوﺤدات ﻤن ﻤوظﻔﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ،وﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟرﺌﻴس.

ﻴﺠري ﺘﻌﻴﻴن ﻤﺴﺎﻋد ﻤدﻴر اﻟوﺤدة اﻹدارﻴﺔ ،وﻤدﻴر اﻟداﺌرة ،وﻤﺴﺎﻋدﻩ ،ورﺌﻴس اﻟﻘﺴم ،واﻟﺸﻌﺒﺔ
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻌﻤﻴد  ،أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة
ﻤن ﻤوظﻔﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس ً ،
اﻟﻤﺨﺘص ،وﺘوﺼﻴﺔ ﻤن اﻟﻠﺠﻨﺔ.

أ.

ﻴدرج ﺴن اﻟﻤوظف ﻓﻲ ﻗرار ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻷوﻝ ﻤرة ،وﻓﻘﺎً ﻟﺸﻬﺎدة ﻤﻴﻼدﻩ  ،أو أﻴﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﻤﻌﺘﻤدة ﻤن

ب.

ﺘﺤﺴب اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺴن اﻟﻤوظف  ،وﺴﻨوات ﺨدﻤﺘﻪ ،وﺤﻴﺜﻤﺎ ذﻛرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﻋﻠﻰ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟرﺴﻤﻴﺔ.

أﺴﺎس اﻟﺘﻘوﻴم اﻟﺸﻤﺴﻲ.

اﻟﻤﺎدة ):(10

ﻴﻛون اﻟﻤوظف ﻋﻨد ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻷوﻝ ﻤرة ﺘﺤت اﻟﺘﺠرﺒﺔ ﻤدة ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر  ،وﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ أن ﺘﻨﻬﻲ ﺨدﻤﺘﻪ ﺨﻼﻝ

اﻟﻤﺎدة ):(11

ﻴﺴﺘﺤق اﻟﻤوظف اﻟزﻴﺎدة اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻋﻨد ﺤﻠوﻝ ﻤوﻋدﻫﺎ  ،ﻤﺎ ﻟم ﻴﻛن ﻗد ﺼدر ﻗرار ﺒﺤﺠﺒﻬﺎ ﻋﻨﻪ وﻓﻘﺎً

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ  ،وﺘﻌد ﻤدة اﻟﺘﺠرﺒﺔ ﻟﻠﻤوظف ﺨدﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻤدة اﻟﺘﺠرﺒﺔ ً ،
اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(12

اﻟﻤﺎدة ):(13

اﻟﻤﺎدة ):(14

اﻷﻨظﻤﺔ

ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم.
ُﻴرﻓﻊ اﻟﻤوظف ﻤن درﺠﺘﻪ إﻟﻰ درﺠﺔ أﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻘرار ﻤن اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﻤﺨﺘص
اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم إذا ﺘواﻓرت ﻓﻴﻪ اﻟﺸروط اﻵتﻴﺔ:

 ،وﻓق إﺠراءات اﻟﺘﻌﻴﻴن

أ.

أن ﻴﻛون ﻗد أﻤﻀﻰ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻔﺌﺔ أو اﻟدرﺠﺔ.

ب.

أن ﻴﻛون ﺘﻘدﻴرﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﻘرﻴر اﻟﺴﻨوي ﺨﻼﻝ اﻟﺴﻨﺘﻴن اﻷﺨﻴرﺘﻴن ﻻ ﻴﻘﻝ ﻋن )ﺠﻴد(.

ﻴﺘم ﺘﻘدﻴر ﻛﻔﺎءة اﻟﻤوظف ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻏراض اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺘرﻓﻴﻊ

وﺘﺤدﻴد اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺎت ﺒﻤوﺠب ﺘﻘرﻴر ﺴﻨوي ﻴﻘرر ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻨﻤوذج اﻟﺨﺎص ﺒﻪ واﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ

،

ﺘدرج ﻓﻴﻪ واﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻔوﻀﻴن ﺒﺘﻨظﻴﻤﻪ واﻟﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻋﻨد ﺘﻌﻴﻴن اﻟﻤوظف ﺘﺤﺘﺴب ﻟﻪ ﺴﻨوات اﻟﺨﺒرة وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ )ﻨظﺎم اﻟرواﺘب

واﻟﻌﻼوات( اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻴﻘرر ﻟﻬﺎ اﻟرﺌﻴس اﻟﺼﻔﺔ اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ

ﻴﺠوز اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن ﺸرط ﻤؤﻫﻝ اﻻﺨﺘﺼﺎص واﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻤؤﻫﻝ ﻓﻨﻲ أو ﺒﺎﻟﺨﺒرة واﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ

اﻟﻤﺎدة ):(15

ﻤﺠﺎﻝ اﻻﺨﺘﺼﺎص.

إذا ﺤﺼﻝ اﻟﻤوظف ﻋﻠﻰ ﻤؤﻫﻝ ﺠدﻴد أﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘرف ﺒﻪ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،وﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻓﻴﻌدﻝ وﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ

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

اﻟﻤﺎدة ):(16

أ.

ب.

اﻟﻤﺎدة ):(17

ﻴﻨﻘﻝ اﻟﻤوظف ﻤن وﺤدة إﻟﻰ أﺨرى ،أو ﻤن ﻛﻠﻴﺔ إﻟﻰ أﺨرى ،ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس ﺒﻌد أﺨذ رأي

اﻟرﺌﻴﺴﻴن اﻟﻤﺒﺎﺸرﻴن ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻘوﻝ ﻤﻨﻬﺎ واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻘوﻝ إﻟﻴﻬﺎ ،ﺸرﻴطﺔ أﻻ ﻴؤدي اﻟﻨﻘﻝ إﻟﻰ
ﺘﻨزﻴﻝ ﻓﻲ درﺠﺔ اﻟﻤوظف وراﺘﺒﻪ.

ﻴﺘم ﻨﻘﻝ اﻟﻤوظف ﻤن وظﻴﻔﺔ إﻟﻰ أﺨرى  ،ﻀﻤن اﻟﻛﻠﻴﺔ أو اﻟوﺤدة ﺒﻘرار ﻤن اﻟﻌﻤﻴد  ،أو ﻤدﻴر

اﻟوﺤدة ﺒﻌد أﺨذ رأي اﻟرﺌﻴﺴﻴن اﻟﻤﺒﺎﺸرﻴن ،ﺸرﻴطﺔ أﻻ ﻴؤدي اﻟﻨﻘﻝ إﻟﻰ ﺘن

اﻟﻤوظف وراﺘﺒﻪ.

ﻴﺠوز ﺘﻛﻠﻴف اﻟﻤوظف اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ وظﻴﻔﺔ أﺨرى إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ اﻷﺼﻠﻲ
واﺠﺒﺎﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ يأتي:

زﻴﻝ ﻓﻲ درﺠﺔ

 ،وﺘﻛون ﺠزءاً ﻤن

أ.

ﻴﺘم اﻟﺘﻛﻠﻴف ﻀﻤن اﻟﻛﻠﻴﺔ أو اﻟوﺤدة ﺒﻘرار ﻤن اﻟﻌﻤﻴد أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة اﻟﻤﺨﺘص.

ب.

ﻴﺘم ﺘﻛﻠﻴف اﻟﻤوظف ﻤن ﻛﻠﻴﺔ أو وﺤدة إﻟﻰ أﺨرى ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب

ج.

ﻤﺸﺘرك ﺒﻴن اﻟﻌﻤﻴد أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة ﻓﻲ وظﻴﻔﺘﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻴد أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة ﻓﻲ وظﻴﻔﺘﻪ
اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ.

ﻟﻠرﺌﻴس أن ﻴواﻓق ﻋﻠﻰ ﺼرف ﻤﻛﺎﻓﺄة ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤوظف اﻟﻤﻛﻠف ﺒﻌﻤﻝ إﻀﺎﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺘﻨﺴﻴب اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺘﻴن )أ،ب( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
اﻟﻤﺎدة ):(18

أ.

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻴﺠوز إﻋﺎرة أي ﻤوظف ﻤن ﻤوظﻔﻲ اﻟدرﺠﺘﻴن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻝ ﺨﺎرج اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن
ﻴراﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟك:

 .١أن ﻴﻛون اﻟﻤوظف ﻗد أﻤﻀﻰ ﺨدﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﺜﻼث
ﺴﻨوات.

 .٢أن ﻻ ﺘزﻴد ﻤدة اﻹﻋﺎرة ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺘﻴن ،وﻴﺠوز إﻋﺎرﺘﻪ ﻤدة ﺴﻨﺘﻴن أﺨرﻴﻴن ،ﺸرﻴطﺔ أن
ﻴﻛون ﻗد ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻬﺎء إﻋﺎرﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ.

 .٣ﺘﻌد ﻤدة اﻹﻋﺎرة ﺨدﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤوظف ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷﻏراض اﻟﺘرﻓﻴﻊ واﻟزﻴﺎدة
اﻟﺴﻨوﻴﺔ.

 .٤ﻴﻌود اﻟﻤوظف ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء ﻤدة إﻋﺎرﺘﻪ إﻟﻰ وظﻴﻔﺘﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔ أو إﻟﻰ وظﻴﻔﺔ أﺨرى ﻓﻲ

اﻟﻤﺎدة ):(19

اﻟﻤﺎدة ):(20

اﻟﻤﺎدة ):(21

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﻤﺴﺘوى وظﻴﻔﺘﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔ.

ب.

ﻻ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ اﻟﻤوظف اﻟﻤﻌﺎر أي ﺠزء ﻤن راﺘﺒﻪ أو ﻋﻼواﺘﻪ ﻤن اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺨﻼﻝ ﻤدة إﻋﺎرﺘﻪ.

ج.

ﺘطﺒق أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (7ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﻋﻠﻰ إﺠراءات إﻋﺎرة اﻟﻤوظف.

أ.

ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ إذا اﻗﺘﻀت اﻟﻀرورة أن ﺘﺴﺘﻌﻴر أي ﻤوظف ﻟﻠﻌﻤﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻟو ازرات  ،واﻟدواﺌر ،

ب.

ﺘﺘم اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﺒطﻠب ﻤن اﻟرﺌﻴس  ،ﻋﻠﻰ أن ﺘطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﻤوظف اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (7

واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ ،أو ﻤن أﻴﺔ ﺠﻬﺔ أﺨرى.
ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺘﺤدﻴد درﺠﺘﻪ وراﺘﺒﻪ.

ﻟﻠرﺌﻴس إذا اﻗﺘﻀت اﻟﻀرورة ،أن ﻴﻨﺘدب أي ﻤوظف ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﺒﺎء أﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤدة ﻻ ﺘزﻴد ﻋن ﺴﻨﺔ.

أو وظﻴﻔﺔ أﺨرى ﻓﻲ

اﻹﺠﺎزات اﻟﺴﻨوﻴﺔ واﻟﻌرﻀﻴﺔ

أ.

ﻴﺴﺘﺤق اﻟﻤوظﻔون إﺠﺎزاﺘﻬم اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻛﻤﺎ يأتي:

ﻤوظﻔو اﻟدرﺠﺘﻴن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻤوظﻔو اﻟدرﺠﺎت اﻷﺨرى

واﻟﻤﺴﺘﺨدﻤون

 30ﻴوﻤﺎً
 14ﻴوﻤﺎً

ب.

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

ج.

إذا زاد ﻋدد أﻴﺎم اﻹﺠﺎزة اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻋن ﻋدد أﻴﺎم اﻹﺠﺎزة اﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻤوظف ﻓﻲ ذﻟك

د.

طﻠب اﻹﺠﺎزة ،وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤواﻝ ﻻ ﻴﺠوز ﺠﻤﻊ اﻹﺠﺎزات ﻷﻛﺜر ﻤن ﺴﻨﺘﻴن ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴن.

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

ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ اﻟﻤوظف اﻟﻤﺠﺎز راﺘﺒﻪ ﻛﺎﻤﻼً ﻤﻊ اﻟﻌﻼوات ﺨﻼﻝ ﻤدة اﻹﺠﺎزة.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
اﻟﻤﺎدة ):(22

اﻷﻨظﻤﺔ

ﻟﻠرﺌﻴس إذا اﻗﺘﻀت ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻛﻠﻴف اﻟﻤوظف ﺒﺎﻟﻌﻤﻝ ﺨﻼﻝ إﺠﺎزﺘﻪ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻤﻛﺎﻓﺄة ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺴﺎوﻴﺔ ﻟراﺘﺒﻪ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋن ﺘﻠك اﻟﻤدة.

اﻟﻤﺎدة ):(23

ﻴﻤﻨﺢ اﻟﻤوظف إﺠﺎزة وﺒراﺘب ﻛﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﻌﻼوات ﻤدة أﺴﺒوع ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ زواﺠﻪ  ،وﻟﻤرة واﺤدة طﻴﻠﺔ ﻤدة

اﻟﻤﺎدة ):(24

ﻴﺴﺘﺤق اﻟﻤوظف اﻟذي ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺨدﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟراﺘب ﻤﻊ اﻟﻌﻼوات ﻋن ﻤدة اﻹﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ

اﻟﻤﺎدة ):(25

ﺨدﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻻ ﺘﺨﺼم ﻤن اﻹﺠﺎزات اﻟﺴﻨوﻴﺔ.

ﺤﺘﻰ ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﺘﻬﺎء ﺨدﻤﺘﻪ ﻓﻘط ،ﻤﺎ ﻟم ﻴﻨص ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ذﻟك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم.
أ.

ﺘﻤﻨﺢ اﻹﺠﺎزات ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻵتي:
.١

ﻟﻤدﻴري اﻟوﺤدات ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس.

.٢

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻌﻤﻴد
ﻟﻤوظﻔﻲ اﻟدرﺠﺘﻴن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس ً ،
أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة أو اﻟداﺌرة اﻟﻤﺨﺘص ﺤﺴب ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎﻝ.

.٣

اﻟﻤﺎدة ):(26

ﻟﺴﺎﺌر اﻟﻤوظﻔﻴن ﻤن اﻟﻌﻤﻴد ،أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة ،أو ﻤدﻴر اﻟداﺌرة ،أو ﻤدﻴر اﻟﻤرﻛز.

ب.

ﻟﻠرﺌﻴس  ،ﺘﻔوﻴض ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻤوﺠب ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻟﻠﻌﻤداء

أ.

ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،أن ﻴﻤﻨﺢ اﻟﻤوظف إﺠﺎزة دون راﺘب ﻤدة ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﻴد  ،ﺤﻴث ﻻ ﺘزﻴد

واﻟﻤراﻛز.

 ،وﻤدﻴري اﻟوﺤدات  ،واﻟدواﺌر ،

اﻟﻤدة ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات ،وذﻟك ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻌﻤﻴد

 ،أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة اﻟﻤﺨﺘص

ﺸرﻴطﺔ أن ﻴﻛون ﻟذﻟك اﻟﻤوظف ﺨدﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﺘواﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﺜﻼث

ﺴﻨوات ،وﻴﺠوز ﻤﻨﺢ ﻫذﻩ اﻹﺠﺎزة ﻤرة ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻴﻛون اﻟﻤوظف ﻗد أﻤﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﺨدﻤﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﺜﻼث ﺴﻨوات ﺒﻌد آﺨر إﺠﺎزة ﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون راﺘب.

ب.
اﻟﻤﺎدة ):(27

ﻻ ﺘﻌد أي إﺠﺎزة ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤوظف ﺒدون راﺘب ﺨدﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وذﻟك ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻹﺠﺎزات

اﻻﻀط اررﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻪ دون راﺘب.

ﻟﻠﻤرﺠﻊ اﻟﻤﺨﺘص ﻓﻲ ﻤﻨﺢ اﻹﺠﺎزة اﻟﺴﻨوﻴﺔ:
أ.
ب.

ﻤﻨﺢ اﻟﻤوظف إﺠﺎزة اﻀط اررﻴﺔ دون راﺘب إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻤوظف ﻗد اﺴﺘﻨﻔذ إﺠﺎزاﺘﻪ اﻟﺴﻨوﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺸرﻴطﺔ أن ﻻ ﻴزﻴد ﻤﺠﻤوع اﻹﺠﺎزة اﻻﻀط اررﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر.

ﻤﻨﺢ اﻟﻤوظف إﺠﺎزة اﻀط اررﻴﺔ ﺒراﺘب ﻤدة أرﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ إذا ﻛﺎن ﻗد اﺴﺘﻨﻔذ إﺠﺎزاﺘﻪ

اﻟﺴﻨوﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ.

اﻟﻤﺎدة ):(28

ﻟﻠرﺌﻴس ﺒﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻌﻤﻴد أو اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﻤﻨﺢ اﻟﻤوظف إﺠﺎزة ﻷداء ﻓرﻴﻀﺔ اﻟﺤﺞ ﻤدة ﻻ ﺘزﻴد

اﻟﻤﺎدة ):(29

ﺘراﻋﻰ ﻋﻨد ﻤﻨﺢ اﻹﺠﺎزات ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ أن ﺘﻘﺘرن ﺒﻤواﻓﻘﺔ ﺨطﻴﺔ ﻤن اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﻤﺨﺘص ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ

ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ ﻋﺸرة ﻴوﻤﺎً ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺘﻤﻨﺢ ﻫذﻩ اﻹﺠﺎزة إﻻ ﻤرة واﺤدة طﻴﻠﺔ ﻤدة ﺨدﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻤوظف أﻻ ﻴﺘرك ﻋﻤﻠﻪ ﻗﺒﻝ اﻟﻤواﻓﻘﺔ اﻟﺨطﻴﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺠﺎزﺘﻪ.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(30

اﻷﻨظﻤﺔ
اﻹﺠﺎزات اﻟﻤرﻀﻴﺔ

ﺘﻤﻨﺢ اﻹﺠﺎزة اﻟﻤرﻀﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر ﻤن طﺒﻴب إذا ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻹﺠﺎزة ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ أﺴﺒوعٕ ،واذا

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

ﻓﻴﻬﺎ ،وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻴوم اﻷوﻝ ﻤن ﺘﻐﻴﺒﻪ ،وﺘﻌﺘﻤد ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟطﺒﻴﺔ ﻤن اﻟﻤرﺠﻊ اﻟطﺒﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤد.

اﻟﻤﺎدة ):(31

إذا زادت ﻤدة اﻹﺠﺎزة اﻟﻤرﻀﻴﺔ أو زاد ﻤﺠﻤوع ﻤدد ﻫذﻩ اﻹﺠﺎزة اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة

اﻟﻤﺎدة ):(32

ﻟﻛﻝ ﻋﺎﻤﻝ اﻟﺤق ﻓﻲ إﺠﺎزة ﻤرﻀﻴﺔ ﻤدﺘﻬﺎ أرﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﺨﻼﻝ اﻟﺴﻨﺔ اﻟواﺤدة ﺒﺄﺠر ﻛﺎﻤﻝ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ

أﻴﺎم ﺘﺤﺴب اﻟﻤدة اﻟزاﺌدة ﻤن اﻹﺠﺎزة اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻟﻠﻤوظف.

ﺘﻘرﻴر ﻤن اﻟﻤرﺠﻊ اﻟطﺒﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤد ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻴﺠوز ﺘﺠدﻴدﻫﺎ ﻤدة أرﺒﻌﺔ ﻋﺸرة ﻴوﻤﺎً أﺨرى وﺒﺄﺠر

ﻛﺎﻤﻝ ،إذا ﻛﺎن ﻨزﻴﻝ أﺤد اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﺒﻨﺼف اﻷﺠر إذا ﻛﺎن ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر اﻟﻤرﺠﻊ اﻟطﺒﻲ اﻟذي

اﻟﻤﺎدة ):(33

ﺘﻌﺘﻤدﻩ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻟم ﻴﻛن ﻨزﻴﻝ أﺤد اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.

إذا ﻗرر اﻟﻤرﺠﻊ اﻟطﺒﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤد أن اﻟﻤوظف أﺼﻴب ﺒﺎﻟﻤرض أﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒوظﻴﻔﺘﻪ أو ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ دون
إﻫﻤﺎﻝ ﻤﻨﻪ ﻓﻴﻤﻨﺢ إﺠﺎزة ﻤرﻀﻴﺔ ﺒراﺘب ﻛﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﻌﻼوات طﻴﻠﺔ اﻟﻤدة اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺸﻔﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺘﺘﺠﺎوز

ﺴﻨﺔ ﻛﺎﻤﻠﺔ .ﻓﺈذا ﻟم ﻴﺸف ﺨﻼﻝ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺘﻨﺘﻬﻲ ﺨدﻤﺎﺘﻪ ﺒﻘرار ﻤن اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴن.

اﻟﻤﺎدة ):(34

أ.

إذا أﺼﻴب اﻟﻤوظف ﺒﻤرض وﻫو ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﺨﺎرج اﻷردن أو أﺜﻨﺎء ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼورة

ب.

إذا زادت ﻤدة ﻤرض اﻟﻤوظف وﻫو ﺨﺎرج اﻷردن ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة أﻴﺎم ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر طﺒﻲ ﻤن طﺒﻴب
ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻨﺢ إﺠﺎزة ﻤرﻀﻴﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﺸرة أﻴﺎم ً
واﺤد ﻤﺼدق ﻤن اﻟﻤراﺠﻊ اﻟرﺴﻤﻴﺔ اﻷردﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ إن وﺠدت.
ﺘﻘرﻴر طﺒﻲ ﻤوﻗﻊ ﻤن طﺒﻴب اﺨﺘﺼﺎص ،وﻤﺼدﻗﺎً ﻤن اﻟﻤراﺠﻊ اﻟرﺴﻤﻴﺔ اﻷردﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺎرج

اﻷردن إن وﺠدت.

ج.

ﻋﻠﻰ اﻟﻤوظف إﻋﻼم اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤرﻀﻪ وﺘزوﻴدﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟطﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴرﻋﺔ اﻟﻤﻤﻛﻨﺔ ﻓﻲ

أ.

إذا أُﺼﻴب اﻟﻤوظف ﺒﻤرض وﻫو ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﺨﺎرج اﻷردن أو أﺜﻨﺎء ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼورة

ب.

إذا زادت ﻤدة ﻤرض اﻟﻤوظف وﻫو ﺨﺎرج اﻷردن ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة أﻴﺎم ،ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ

ج.

اﻟﺤﺎﻟﺘﻴن اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة.

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر طﺒﻲ ﻤن
ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻨﺢ إﺠﺎزة ﻤرﻀﻴﺔ ﻟﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﺸرة أﻴﺎم ً
طﺒﻴب وﻤﺼدق ﻤن اﻟﻤراﺠﻊ اﻟرﺴﻤﻴﺔ اﻷردﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ–إن وﺠدت.-

ﺘﻘرﻴر طﺒﻲ ﻤوﻗﻊ ﻤن طﺒﻴب اﺨﺘﺼﺎص وﻤﺼدق ﻤن اﻟﻤراﺠﻊ اﻟرﺴﻤﻴﺔ اﻷردﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺎرج

اﻷردن –إن وﺠدت.-

ﻋﻠﻰ اﻟﻤوظف إﻋﻼم اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤرﻀﻪ وﺘزوﻴدﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟطﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴرﻋﺔ اﻟﻤﻤﻛﻨﺔ ﻓﻲ

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(35

اﻟﻤﺎدة ):(36

اﻟﻤﺎدة ):(37

اﻟﺤﺎﻟﺘﻴن اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة.
ﺘﺴﺘﺤق اﻟﻤوظﻔﺔ اﻟﺤﺎﻤﻝ ﻋﻨد اﻟوﻻدة إﺠﺎزة أﻤوﻤﺔ ﺒﺄﺠر ﻛﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﻌﻼوات ﻗﺒﻝ اﻟوﻀﻊ وﺒﻌدﻩ ﻤﺠﻤوع

ﺒﻨﺎء
ﻤدﺘﻬﺎ ﺴﺒﻌون ﻴوﻤﺎً ،ﻋﻠﻰ أﻻّ ﺘﻘﻝ اﻟﻤدة اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤن ﻫذﻩ اﻹﺠﺎزة ﺒﻌد اﻟوﻀﻊ ﻋن ﺴﺘﺔ أﺴﺎﺒﻴﻊ ً
ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر طﺒﻲ ﻤﺼدق ،وﻻ ﺘدﺨﻝ ﻫذﻩ اﻹﺠﺎزات ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻹﺠﺎزات اﻟﻤرﻀﻴﺔ أو اﻟﺴﻨوﻴﺔ.
واﺠﺒﺎت اﻟﻤوظف

ﻋﻠﻰ اﻟﻤوظف:
أ.

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

ب.

أن ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋن اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺄي ﻋﻤﻝ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ واﺠﺒﺎﺘﻪ اﻟوظﻴﻔﻴﺔ.

ج.

أن ﻻ ﻴﻘوم ﺒﺄي ﻋﻤﻝ إﻀﺎﻓﻲ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ،أو ﻟﺤﺴﺎب ﻏﻴر هﺒﺄﺠر إﻻ ﺒﺈذن ﺨطﻲ ﻤن رﺌﻴس

د.

أن ﻻ ﻴﻘوم ﺒﺄي ﻋﻤﻝ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ اﻹﺴﺎءة إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أو اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻬﺎ.

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

إذا ﺨﺎﻟف اﻟﻤوظف اﻟﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ واﻟﻘ اررات اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻬﺎ ﻓﻴﺘﻌرض ﻹﺤدى اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ اﻵتﻴﺔ:
أ.

اﻟﻤﺎدة ):(38

اﻷﻨظﻤﺔ

اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ،وﺘرﻓﻊ إﻟﻰ ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻨذار إذا ﻓرﻀت ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻤرﺘﻴن.

ب.

اﻹﻨذار اﻷوﻝ ،وﻴرﻓﻊ إﻟﻰ ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻨذار اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ إذا ﻓرﻀت ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻨذار ﻤرﺘﻴن.

ج.

اﻹﻨذار اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ،وﻴﺤﺎﻝ ﻤن ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ إذا ارﺘﻛب أي

د.

اﻟﺤﺴم ﻤن اﻟراﺘب ﻤدة ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻟﻠﻤرة اﻟواﺤدة.

ه.

وﻗف اﻟزﻴﺎدة اﻟﺴﻨوﻴﺔ.

و.

ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺒﻌد ذﻟك.

اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن اﻟﺨدﻤﺔ )ﻤﻊ ﺼرف ﺠﻤﻴﻊ اﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(.

ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )  (39ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﺘﻔرض اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة

) (37ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎت اﻵتﻴﺔ:
أ.

ﻟﻤدﻴر اﻟداﺌرة أو رﺌﻴس اﻟﻘﺴم ﺘوﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘوﺒﺘﻴن اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺘﻴن )أ( و)ب( ﻤن
ﺘﻠك اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ داﺌرﺘﻪ ،أو ﻓﻲ ﻗﺴﻤﻪ ،وﻴﺠوز ﻟﻤن ﻓرﻀت ﻋﻠﻴﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺔ

أن ﻴﺴﺘﺄﻨف اﻟﻘرار إﻟﻰ ﻤدﻴر اﻟوﺤدة أو اﻟﻌﻤﻴد اﻟﻤﺨﺘص ﺨﻼﻝ ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ.
ب.

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

ﻗرار ﻓرﻀﻬﺎ إﻟﻰ رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺨﻼﻝ ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ.
ج.

ﻟﻠرﺌﻴس ﺘوﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻤن )أ-ﻫـ( اﻟواردة ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻤﺎدة

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

د.

إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﺴﺘوﺠب ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻓﻠﻠرﺌﻴس أن ﻴﺤﻴﻝ اﻟﻤوظف إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس

اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﺒﻘرار ﻴﺘﻀﻤن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻨﺴوﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤوظف وﻟﻠﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ

اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓرض أي ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )

 (37ﻤن ﻫذا

اﻟﻨظﺎم ﻋﻠﻰ أن ﻴراﻋﻲ اﻟﻤﺠﻠس إﺠراءات وﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ وﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤوظف اﻟﻤﺤﺎﻝ إﻟﻴﻪ

اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻨﻔﺴﻪ وﺘﻘدﻴم ﺒﻴﻨﺎﺘﻪ.

اﻟﻤﺎدة ):(39
اﻟﻤﺎدة ):(40

ه.

إذا ﺤﺼﻝ أﺤد اﻟﻤوظﻔﻴن ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻨذار اﻷوﻝ ،ﺘوﻗف زﻴﺎدﺘﻪ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻤدة ﻋﺎم واﺤد

و.

إذا ﺤﺼﻝ أﺤد اﻟﻤوظﻔﻴن ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻨذار ،وﻤﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻼث ﺴﻨوات دون أن ﺘﻔرض

ﻓﻘط.

ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘوﺒﺔ أﺨرى ،ﻴﻌد اﻹﻨذار ﻻﻏﻴﺎً.

ﻻ ﻴﺠوز ﻓرض أي ﻋﻘوﺒﺔ ﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ أو ﺘﺸدﻴدﻫﺎ أو ﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻗﺒﻝ ﺴﻤﺎع أﻗواﻝ اﻟﻤوظف ٕواﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻪ
ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻹﺠراءات اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨذة ﺒﺤﻘﻪ.
أ.

ﻴﺸﻛﻝ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﻠﺴﺎ ن ﺘﺄدﻴﺒﻴﺎن أﺤدﻫﻤﺎ اﺒﺘداﺌﻲ واﻵﺨر اﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ  ،وﻴﺘﻛون ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ

ﻤن رﺌﻴس وﻋﻀوﻴن  ،ﻴﻌﻴﻨﻬم ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ﻤدة ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﻴد
ب.

اﻟﻤﺎدة ):(41

ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﺒدﻋوة ﻤن رﺌﻴﺴﻪ.

ﻻ ﺘﻛون ﺠﻠﺴﺎت أي ﻤن اﻟﻤﺠﻠﺴﻴن ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻟم ﻴﺤﻀرﻫﺎ رﺌﻴس اﻟﻤﺠﻠس واﻟﻌﻀوان

اﻵﺨران ،وﺘﻛون إﺠراءاﺘﻬﻤﺎ ﺴرﻴﺔ ،وﻴﺘﺨذ ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻗ ارراﺘﻪ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎع أو ﺒﺎﻷﻛﺜرﻴﺔ.

ج.

إذا ﻟم ﻴﺘﻤﻛن رﺌﻴس أي ﻤن اﻟﻤﺠﻠﺴﻴن أو أي ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻬﻤﺎ ﻤن ﺤﻀور اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻓﻴﻨﺘدب

د.

ﻟﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء أن ﻴﻌﻔﻲ أﻴﺎً ﻤن رﺌﻴس وأﻋﻀﺎء ﻛﻝ ﻤن اﻟﻤﺠﻠﺴﻴن ،ﻛﻤﺎ ﻴﺠوز ﻷي ﻤﻨﻬم

اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﻤﺨﺘص ﺒدﻴﻼً ﻋﻨﻪ ﻤدة ﻏﻴﺎﺒﻪ.

أن ﻴطﻠب ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء إﻋﻔﺎءﻩ ﻤن ﻋﻀوﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠس ،وﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴن ﻴﻌﻴن ﻤﺠﻠس

اﻟﻌﻤداء ﺒدﻴﻼً ﻟﻤن ﺘم إﻋﻔﺎؤﻩ.

إذا ﻨﺴﺒت إﻟﻰ ﻤوظف ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟواﺠﺒﺎﺘﻪ وﻤﻬﺎﻤﻪ اﻟوظﻴﻔﻴﺔ ،ﻓﻠﻠرﺌﻴس ﻗﺒﻝ إﺤﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ أن
ﻴﺸﻛﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴق ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﺨﺎص

اﻟﻤﺎدة ):(42

 ،وﻴﻌﻘد ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ

اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ.
أ.

ب.

 ،وﻴﺘوﻟﻰ رﺌﻴس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺘﻘرﻴرﻫﺎ أﻤﺎم اﻟﻤﺠﻠس

إذا أﻗﻴﻤت دﻋوى ﺠزاﺌﻴﺔ ﻀد ﻤوظف ،ﻓﻼ ﻴﺠوز اﺘﺨﺎذ أﻴﺔ إﺠراءات ﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ ﺒﺤﻘﻪ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن
اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺠزاﺌﻴﺔ اﻟﻤوﺠﻬﺔ إﻟﻴﻪ ﻗﺒﻝ ﺼدور اﻟﺤﻛم اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟدﻋوى.

اﺌﻲة
إن ﺼدور اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟدﻋوة اﻟﺠزاﺌﻴﺔ ﺒﻌد م ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﻤوظف أو ﺒﺘﺒرﺌﺘﻪ ﻤن اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺠز ّ

اﻟﻤﻨﺴوﺒﺔ إﻟﻴﻪ ﻝﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﺤق ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ ﺒﺤﻘﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻛﺎم ﻫذا

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(43

اﻷﻨظﻤﺔ
اﻟﻨظﺎم.

ب إﻟﻴﻪ وذﻟك ﻗﺒﻝ
ﻴﺒﻠﻎ اﻟرﺌﻴس اﻟﻤوظف اﻟﻤﺤﺎﻝ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ ﻻﺌﺤﺔ ﺘﺘﻀﻤن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻝ م نسو ة

اﻟﻤوﻋد اﻟﻤﻌﻴن ﻻﻨﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ ﺒﺄﺴﺒوع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ وﻟﻠﻤوظف اﻟﺤق ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ

اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻟوﺜﺎﺌق اﻷﺨرى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻨﺴوﺒﺔ إﻟﻴﻪ وأن ﻴﺤﻀر ﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن

اﻟﻤﺎدة ):(44

ﻨﻔﺴﻪ أو أن ﻴوﻛﻝ ﻋﻨﻪ أﺤد اﻟﻤﺤﺎﻤﻴن.
أ.

ﻴﻨﻌﻘد اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻟﻠﻨظر ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ إﻟﻴﻪ ﺨﻼﻝ أﺴﺒوﻋﻴن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ

ب.

ﻟﻠرﺌﻴس اﻟﺤق ﻓﻲ ﻛف ﻴد اﻟﻤوظف اﻟﻤﺤﺎﻝ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴق أو إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ أو اﻟﻤﻘﺎم

اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر.

ﻋﻠﻴﻪ دﻋوى ﺠزاﺌﻴﺔ ﻋن اﻟﻌﻤﻝ ﺨﻼﻝ إﺠراءات اﻟﺘﺤﻘﻴق واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أو اﻟدﻋوى

اﻟﻤﺎدة ):(45

اﻟﻤﺎدة ):(46

ﻴوﻗف ﺼرف ﻨﺼف راﺘﺒﻪ وﻋﻼواﺘﻪ إﻟﻰ أن ﻴﺼدر اﻟﻘرار اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺤﻘﻪ.

ﻟﻠﻤوظف اﻟذي ﺼدر ﻗرار ﺒﺎﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ اﻻﺒﺘداﺌﻲ أن ﻴﺴﺘﺄﻨف ذﻟك
أ.
اﻟﻘرار إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ اﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺨﻼﻝ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ،وﻴﻘدم
اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف ﺒﻼﺌﺤﺔ ﺨطﻴﺔ ﺘﺴﻠم إﻟﻰ ﻤﻛﺘب اﻟرﺌﻴس ﻤﻘﺎﺒﻝ ايﺼﺎﻝ رﺴﻤﻲ ﺒذﻟك.
ﻴﻨظر اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ اﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻘدم إﻟﻴﻪ وﻴﻨﻌﻘد ﻟذﻟك اﻟﻐرض ﺨﻼﻝ
ب.
ﻤدة ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف وﻴﺼدر ﻗ اررﻩ 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.
ﺘﻌد ﺨدﻤﺔ اﻟﻤوظف ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ أي ﻤن اﻟﺤﺎﻻت اﻵتﻴﺔ:
اﻟوﻓﺎة ،وﺘﺴﺘﻤر اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒدﻓﻊ رواﺘﺒﻪ وﻋﻼواﺘﻪ ﻋن اﻟﺸﻬر اﻟذي ﺘوﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ
أ.
راﺘب اﻟﺸﻬر اﻟذي ﻴﻠﻴﻪ.
ﻗﺒوﻝ اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ.
ب.
ج.
د.

ه.

و.

اﻟﻤﺎدة ):(47

 ،وﻟﻪ أن

ز.

ﻓﻘد اﻟوظﻴﻔﺔ.

اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن اﻟﺨدﻤﺔ.

ﺒﻠوﻏﻪ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ واﻟﺴﺘﻴن ﻤن اﻟﻌﻤر ،وﻟﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟرﺌﻴس
وﺘوﺼﻴﺔ ﻤن اﻟﻌﻤﻴد أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة ﺘﻤدﻴد ﺨدﻤﺔ اﻟﻤوظف ﺴﻨﺔ ﻓﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻴزﻴد
ﻤﺠﻤوع ﻤدد اﻟﺘﻤدﻴد ﻋﻠﻰ ﺨﻤس ﺴﻨوات.
اﻟﻌﺠز ﻋن ﻤواﺼﻠﺔ اﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷﺴﺒﺎب ﺼﺤﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎرﻴر ﻤن اﻟﻤرﺠﻊ
اﻟﻤﻌﺘﻤد.
اﻟﺤﻛم ﺒﺈداﻨﺔ اﻟﻤوظف ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺸرف.

ﺘﻘدم اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺨطﻴﺎ وﺘﻘﺒﻝ أو ﺘرﻓض ﺒﻘرار ﻤن اﻟﻤﺨﺘص ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴن ﻋﻠﻰ أن ﻴﺼدر اﻟﻘرار ﺒﺎﻟرﻓض أو

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(48
اﻟﻤﺎدة ):(49
اﻟﻤﺎدة ):(50

اﻷﻨظﻤﺔ

اﻟﻘﺒوﻝ ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ  ،وﺘﻌد ﻤﻘﺒوﻟﺔ إذا ﻟم ﻴﺒﻠﻎ اﻟﻤوظف ﺒﻘرار ﻗﺒوﻝ اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ أو
رﻓﻀﻬﺎ ﺨﻼﻝ ﺘﻠك اﻟﻤدةٕ ،واذا ﺘرك اﻟﻌﻤﻝ ﻗﺒﻝ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ أو ﻗﺒﻝ اﻨﻘﻀﺎء ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻓﻴﻌد
ﻓﺎﻗداً ﻟوظﻴﻔﺘﻪ.
ﻴﻌد اﻟﻤوظف ﻓﺎﻗداً ﻟوظﻴﻔﺘﻪ إذا ﺘﻐﻴب ﻋن ﻋﻤﻠﻪ ﻤدة ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة أﻴﺎم ﻤﺘواﺼﻠﺔ ،أو ﻋﺸرﻴن ﻴوﻤﺎً
ﻤﺘﻘطﻌﺔ ﺨﻼﻝ اﻟﺴﻨﺔ ،دون ﺴﺒب ﻤﺸروع ﻴﻘﺒﻠﻪ اﻟرﺌﻴس.
ﻋﻠﻰ اﻟﻤوظف اﻟذي ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺨدﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷي ﺴﺒب ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ،أن ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ ﺒراءة ذﻤﺔ
ﻤﻨﻬﺎ.
يﺒت ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟم ﻴرد ﺒﺨﺼوﺼﻬﺎ ﻨص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

) (10
ﻨظـام اﻟﺒﻌﺜﺎت واﻹﻴﻔﺎد
ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﺴﻨﺔ 2018
ﺼﺎدر ﺒﻤوﺠب اﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم )  (18ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻨظﺎم اﻟﺒﻌﺜﺎت واﻹﻴﻔﺎد ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺼﺎدر ﺒﻤوﺠب اﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم )  (18ﻟﺴﻨﺔ 2018
اﻟﻤﺎدة ):(1
اﻟﻤﺎدة ):(2

ﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻟﻨظﺎم " ﻨظﺎم اﻟﺒﻌﺜﺎت واﻹﻴﻔﺎد ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﺴﻨﺔ  ،" 2018وﻴﻌﻤﻝ ﺒﻪ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ
إﻗ اررﻩ.

ﻴﻛون ﻟﻠﻛﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم  ،اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ إزاء ﻛﻝ ﻤﻨﻬﺎ  ،إﻻ إذا دﻟت

اﻟﻘرﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻟك:
اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

اﻟﻤﺒﻌوث
اﻟﻤوﻓد

 :ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء.

 :ﻤن ﻴﺼدر ﻗرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ﺒﺘرﺸﻴﺤﻪ ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

 :ﻤن ﻴﺼدر ﻗرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ﺒﺈﻴﻔﺎدﻩ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

اﻟﺒﻌثة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  :اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﻤدﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜر  ،وﺘﻛون ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ درﺠﺔ
ـ
اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴر أو اﻟدﻛﺘوراﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

.
.
.

اﻟﻤﺎدة ):(3

ﺘﻬدف اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ إﻟﻰ رﻓد اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻤؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ،ﻤن ﺨﻼﻝ ﺤﺼوﻟﻬم

اﻟﻤﺎدة ):(4

ﺘﺘوﻟﻰ اﻷﻗﺴﺎم واﻟدواﺌر واﻟﻤراﻛز اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺤدﻴد ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤن اﻟﻤﺒﻌوﺜﻴن ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت

اﻟﻤﺎدة ):(5

ﻋﻠﻰ درﺠﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ،وﺘﺄﻤﻴن اﻟﻛوادر اﻟﻤؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ.

اﻟدﻗﻴﻘﺔ واﻟدرﺠﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ ﻤن ﻛﻝ ﻋﺎم ﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﺘﻌرض ﻋﻠﻰ
ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻀﻤن إﻤﻛﺎﻨﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء.
ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻟﻤرﺸﺢ ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺎ يأتي:

أ.

أن ﻴﻛون أردﻨﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.

ب .أن ﻴﻛون ﺤﺎﺌ اًز ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﻫﻼت واﻟﺸروط اﻟﻤﻘررة ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﺸﺢ ﻟﻬﺎ.
ج .أن ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻪ ﺸروط اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤف.

د.

أﻻ ﻴزﻴد ﻋﻤرﻩ عﻟﻰ ) (35ﻋﺎﻤﺎً ،إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻘدرﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء.

ه .أﻻ ﻴﻘﻝ ﺘﻘدﻴرﻩ ﻋن )ﺠﻴد( ﻓﻲ درﺠﺘﻪ اﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻷوﻟﻰ.
و .أن ﻴﻛون ﺤﺎﺼﻼً ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻤﺔ ) (550ﻓﺄﻛﺜر ﻓﻲ اﻤﺘﺤﺎن اﻟﺘوﻓﻝ ) ،(TOFFLأو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻟﻬﺎ
ﻓﻲ اﻤﺘﺤﺎن ).(IELTS
ز .أن ﻴﺠﺘﺎز اﻻﻤﺘﺤﺎن اﻟﺘﺤرﻴري اﻟﻘﻴﺎﺴﻲ اﻟﻤوﺤد اﻟذي ﺘﻌﻘدﻩ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤرﺸﺤﻴن.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
اﻟﻤﺎدة ):(6
اﻟﻤﺎدة ):(7

اﻟﻤﺎدة ):(8

اﻷﻨظﻤﺔ

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘوﺼﻴﺔ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻘﺴم وﺘﻨﺴﻴب ﻤن
ﻴﺘم ﺘرﺸﻴﺢ اﻟﻤﺒﻌوث ٕواﻴﻔﺎدﻩ ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ً ،
ﻤﺠﻠس اﻟﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻝ ﺒﻬﺎ.
أ.

ﻴﺠب أن ﻴﻨص ﻗرار اﻟﺘرﺸﻴﺢ ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ يأتي:
.١

ﺤﻘﻝ اﻟﺘﺨﺼص.

.٢

اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺒوﻝ ﻤن إﺤدى اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤدﻫﺎ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

.٣

ﻤدة اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

.٤

اﻟدرﺠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤطﻠوب ﻤن اﻟﻤوﻓد اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

.٥

اﺴم اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﻴرﺴﻝ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤوﻓد.

.٦

أﻴﺔ ﺸروط أﺨرى ﻴﻘررﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء.

ب .ﻴﺠوز ﺘﻌدﻴﻝ ﻫذﻩ اﻟﺸروط ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء.

أ.

ﺘﻛون ﻤدة اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ يأتي:
.١

ﺴﻨﺘﻴن ﻟﻠذﻴن ﻴوﻓدون ﻟﻠﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ درﺠﺔ اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻤن ﺤﻤﻠﺔ درﺠﺔ اﻟﺒﻛﺎﻟورﻴوس،

.٢

ﺜﻼث ﺴﻨوات ،ﻟﻠذﻴن ﻴوﻓدون ﻟﻠﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ درﺠﺔ اﻟدﻛﺘوراﻩ ﻤن ﺤﻤﻠﺔ درﺠﺔ

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

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

اﻟﻤوﻓد.

ب .ﻴﺠوز ﺘﻤدﻴد اﻟﻤدة اﻟﻤﻘررة ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤدة ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻀط اررﻴﺔ وﻤﺒررة ،
ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء  ،وﻴﻤﻛن ﺘﻤدﻴدﻫﺎ ﺴﻨﺔ أﺨرى -ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر -ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ اﻟﻤوﻓد
اﻟﺨﺎﺼﺔ.

اﻟﻤﺎدة ):(9

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

اﻟﻤﺎدة ):(10

ﻴوﻗﻊ اﻟﻤوﻓد ﺘﻌﻬداً ﻟﻠﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤدة ﺘﺴﺎوي ﺜﻼﺜﺔ أﻤﺜﺎﻝ اﻟﻤدة اﻟﺘﻲ ﺴﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﻓﻲ

)ب( ﻤن اﻟﻤﺎدة ) (13ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

أ.

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

ﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟذي ﺴﻴﻨﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻤن
ب .ﻴﻘدم اﻟﻤوﻓد رﻫﻨﺎً ﻋﻘﺎرﻴﺎً ﻤن اﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ  ،ﺘﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺘﻪ ْ
اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وأﻴﺔ إﻋﻔﺎءات ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒب ﻫذﻩ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻴﺴددﻫﺎ اﻟﻤﺒﻌوث
وﻛﻔﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺒﺎﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

ج .ﺘﻘوم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻛﺔ واﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤراﺠﻌﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟرﻫن
واﻟﻛﻔﺎﻻت واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺤﺴب اﻷﺼوﻝ.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
اﻟﻤﺎدة ):(11

اﻟﻤﺎدة ):(12

اﻷﻨظﻤﺔ

ﻻ ﻴﺠوز ﻟﻠﻤوﻓد أن ﻴﻘوم ﺒﺄي ﻋﻤﻝ ﻟﻘﺎء أﺠور أو رواﺘب ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﻤدة ﺒﻌﺜﺘﻪ إﻻ ﺒﺈذن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء.
ﻴؤﻤن ﻟﻠﻤوﻓد ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

أ.

ﺘذﻛرة ﺴﻔر ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ،ﺒﺎﻟطﺎﺌرة ذﻫﺎﺒﺎً ٕواﻴﺎﺒﺎً وﻤرة واﺤدة ﻓﻘط طواﻝ ﻤدة اﻟﺒﻌﺜﺔ ،إﻻ ﻓﻲ

اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻘررﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء.

ب .رﺴوم اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤوﻓد إﻟﻴﻬﺎ ،إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ إﻋﻔﺎء اﻟﻤوﻓد ﻤن ﻫذﻩ اﻟرﺴوم ﻷي ﺴﺒب ﻛﺎن.
ج .ﺘﻛﺎﻟﻴف طﺒﺎﻋﺔ اﻷطروﺤﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ) (500دﻴﻨﺎر أردﻨﻲ.
د .اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺸﻬري اﻟﻤﺤدد ﺤﺴب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻟﻨظﺎم.
ه .ﺜﻤن ﻛﺘب وﻗرطﺎﺴﻴﺔ ﻤﻘدارﻫﺎ ) (200دﻴﻨﺎر أردﻨﻲ ،ﺘدﻓﻊ ﺴﻨوﻴﺎً.

اﻟﻤﺎدة ):(13

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

ﻟﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار ﺒﺈﻨﻬﺎء اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻷي ﻤوﻓد ﻓﻲ أي ﻤن اﻟﺤﺎﻻت اﻵتﻴﺔ:
 .١إذا ﺼدر ﺒﺤق اﻟﻤوﻓد ﺤﻛم ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺤﻛم ﺒﺠﻨﺤﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺸرف.
 .٢إذا اﺘﺨذت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻴدرس ﻓﻴﻬﺎ ﻗ ار اًر ﺒﻔﺼﻠﻪ ﻤن اﻟدراﺴﺔ.
 .٣إذا دﻟت ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺼﻴر أو رﺴوب ﻴﺤوﻝ دون ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
اﻟﻤوﻓد إﻟﻴﻬﺎ.

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

 .٥إذا ﺨﺎﻟف أي ﺤﻛم ﻤن أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

ب.

اﻟﻤﺎدة ):(14

إذا أﻨﻬﻴت اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻷي ﺴﺒب ﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة

 ،وﺠب ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﺒﻌوث وﻛﻔﻴﻠﻪ أن ﻴردا إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬﺎ واﻹﻋﻔﺎءات ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻝ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤوﻓد ﺒﺴﺒب اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

أ.

ﻋﻠﻰ اﻟﻤوﻓد أن ﻴﻠﺘﺤق ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻴﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺤت ﺘﺼرﻓﻬﺎ ،ﺨﻼﻝ ﻤدة ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺸﻬرﻴن

ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺤﺼوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدرﺠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ.

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

ج.

اﻟﻤﺎدة ):(15

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

ﻴﺠوز إﻴﻔﺎد اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻤﻤن ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻬم ﺸروط اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (5إﻴﻔﺎداً

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ

داﺨﻝ اﻷردن وﺨﺎرﺠﻪ  ،ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺒﺄﺤد ﺒراﻤﺞ اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻝ ﺘﺨﺼﺼﻪ  ،إذا اﻗﺘﻀت ﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺎدة ):(16
اﻟﻤﺎدة ):(17

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ذﻟك.

ﻴﺼدر ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻟﺘطﺒﻴق أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

ﻴﺒت ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟم ﻴرد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

) (11
ﻨظﺎم اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﺴﻨﺔ 2018
ﺼﺎدر ﺒﻤوﺠب اﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم )  (18ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻨظﺎم اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺼﺎدر ﺒﻤوﺠب اﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم )  (18ﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎدة ):(1
اﻟﻤﺎدة ):(2

2018

ﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻟﻨظﺎم " ،ﻨظﺎم اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﺴﻨﺔ ،" 2018
وﻴﻌﻤﻝ ﺒﻪ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻗ اررﻩ.
ﺘﻛون ﻟﻠﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم اﻟﻤدﻟوﻻت اﻵﺘﻴﺔ:
اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ:

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺠﻠس:

ﻤﺠﻠس اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ:

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻴﺔ

اﻟرﺌﻴس:
اﻟﻌﻤﻴد:

اﻟﻤﺎدة ):(3

اﻟﻤﺎدة ):(4

رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

ﻋﻤﻴد اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻴﻌرف اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻷﻏراض ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﺒﺄﻨﻪ " ﻛﻝ ﺠﻬد ﻋﻠﻤﻲ ﻤﻨظم ﻴﻬدف

إﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ".

اﻷﻫداف

ﻴﻬدف ﻫذا اﻟﻨظﺎم إﻟﻰ ﺘﻨظﻴم ﺸؤون اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ودﻋﻤﻪ ،وذﻟك

ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ واﻟﺒﺸرﻴﺔ واﻟزﻤﻨﻴﺔ ،وﺘﻌطﻰ اﻷوﻟوﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟك

ﻟﻠﺒﺤوث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻏراض اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻷردﻨﻴﺔ اﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ،وﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲ.
اﻟﻤﺎدة ):(5

اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت

ﺘﺘﻤﺜﻝ اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
أ.

ﺘوﻟﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،وﺘﻌدﻩ ﻤن وظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،
ﻓﻬو ﺴﺒﻴﻝ رﺌﻴس ﻟرﻓﻊ ﻤﺴﺘواﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﺨدﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻨﻲ ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﻌرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲ ،وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ.

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

ج .ﺘدﻋم اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﺘوﻓر اﻟﺤواﻓز واﻹﻤﻛﺎﻨﺎت اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ
د.

ﻟﻠﻨﻬوض ﺒﻪ.

ُﻴﻘر ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ﺨطﺔ ﻋﻤﻝ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

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

اﻟﻤﺎدة ):(6

ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﻌﻤﻴد وﻤﺴؤوﻟﻴﺎﺘﻪ

ﻴﺘوﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴد اﻟﺼﻼﺤﻴﺎت واﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺎت اﻵﺘﻴﺔ:
أ.

رﺌﺎﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠس.

ب .ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ ﺨطﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
ج .إﻋداد ﻤﺸروع اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ.
د.

ﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎتٕ ،واﻋداد اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻨﺸطﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
وﺨﺎرﺠﻬﺎ.

ه .رﻓﻊ ﺘﻘرﻴر ﺴﻨوي إﻟﻰ اﻟرﺌﻴس ﻋن ﻤدى ﺘﻨﻔﻴذ ﺨطﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ
و.
ز.
اﻟﻤﺎدة ):(7

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

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

اﻟﺘﺼوﻴت.

أﻴﺔ أﻤور أﺨرى ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﺘﺸﻛﻴﻝ اﻟﻤﺠﻠس

ﻴﺸﻛﻝ اﻟﻤﺠﻠس ﻤن:
أ.

اﻟﻌﻤﻴد.

ب .ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ ﺘدرﻴس ﻴﺨﺘﺎرﻩ ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ﻤن ﻛﻝ ﻛﻠﻴﺔ ،ﻤﻤن ﺘﺘواﻓر ﻓﻴﻪ
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒرﺘﺒﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺸﺎرك ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ،ﻤدة ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﻴد.

ج .ﻋﻀوﻴن ﻤن ﺨﺎرج اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤن ذوي اﻟﺨﺒرة واﻻﺨﺘﺼﺎص واﻟﻛﻔﺎءة،

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

اﻟﻤﺎدة ):(8

ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠس وﻤﺴؤوﻟﻴﺎﺘﻪ

ﻴﺘوﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺼﻼﺤﻴﺎت واﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺎت اﻵﺘﻴﺔ:
أ.

ﺘﻘدﻴم اﻟﻤﻘﺘرﺤﺎت ﺤوﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ووﺴﺎﺌﻝ

ب.

إﻋداد ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻨظﻴم ﺸؤون اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﺘﺸﺠﻴﻌﻪ،

ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ،ووﻀﻊ ﻤﺸروع ﺨطﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ.

ودﻋﻤﻪ ،وﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ،وﺘﻘوﻴﻤﻪ ،وﻨﺸرﻩ ،واﻟﺘوﺼﻴﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ﺒﺈﺠراء

أﻴﺔ ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
ج.

اﻟﻤﺎدة ):(9

وﻀﻊ اﻷﺴس واﻟﺸروط اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺤﻔظ ﺤﻘوق اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ واﻟﺒﺎﺤﺜﻴن ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺒﺤوث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

د.

ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ.

ه.

أﻴﺔ أﻤور أﺨرى ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ.

ﻟﻠﻤﺠﻠس أن ﻴﻨﺴب إﻟﻰ اﻟرﺌﻴس ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
أ.
ب.

اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻤﻨﺢ ﺠواﺌز ﺘﻘدﻴرﻴﺔ وﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤوث واﻟﻤؤﻟﻔﺎت ّ

اﻟﻘﻴﻤﺔ.
دﻋم ﻨﺸر اﻟﻤؤﻟﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ّ

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

اﻟﻤﺎدة ) :(11ﻴﺼدر ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم.
U

U

) (12
ﻨظﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﺴﻨﺔ 2018
ﺻﺎﺩﺭ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (34ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ ﺭﻗﻡ ) (18ﻟﺳﻧﺔ 2018

1

نظام رقم ( )23لسنة 2015

نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( )25من
قانون الجامعات األردنية الرسمية
رقم ( )42لسنة 2001

المادة  -1يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة
 )2015ويق أر مع النظام رقم ( )143لسنة  2003المشار إليه فيما يلي بالنص

األصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة -2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم
تدل القرينة على غير ذلك-:
جامعة مؤتة.

الجامعة:

المجلس:

مجلس عمداء الجامعة.

الرئيس:

رئيس الجامعة.

اللجنـة :لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقاً ألحكام هذا النظام.

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

ب -األستاذ المشارك.
ج -األستاذ المساعد.

د -المدرس.

هـ -المدرس المساعد.
التعيين والتثبيت

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

وعضوية ستة من األساتذة ،تتولى ممارسة الصالحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئـة

التدريسية وفقاً ألحكام هذا النظام.

المــادة -5يــتم تعيــين عضــو الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة وترقيتــج وتثبيتــج ونقلــج مــن فئــة لــى فئــة
أعل ــى

ــمن الرتب ــة الواح ــدة وتجاغت ــج ج ــاغة تف ــر علم ــي وتجاغت ــج دون ارتـ ـ
1

وانتداب ــج

وتعارتج وقبول اسـتقالتج وتنهـاء مدمتـج بقـرار مـن المجلـس ينـاء علـى تنسـي

المستند لى توصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم.

مـن اللجنـة

الم ــاد -6يش ــتري ف ــيمن يع ــين عضـ ـواً ف ــي الهيئ ــة التدريس ــية ف ــي الجامع ــة الش ــروي العام ــة التالي ــة
عليهـ ــا فـ ــي هـ ــذا

باإل ـ ــافة لـ ــى الشـ ــروي والمـ ــؤهالت الخاصـ ــة األمـ ــر المنصـ ــو

النظام-:

أ -أن يكون حاصال على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل امتصاصج تمكنج من
التدريس في الجامعة ،على أن تكون تلك الدرجـة أو الشـهادة مسـبوقة بشـهادة الد ارسـة
الثانوية العامة أو ما يعادلها والدرجة الجامعية األولى.

ب -أن يكون قاد اًر على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.

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

د -أن يكون غير محكوم عليج بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف واآلداب العامة.

المادة -7يشتري فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة مايلي-:

أ -أن يكــون حاص ـالً علــى درجــة البكــالوريوس أو مــا يعادلهــا فــي حقــل التخص ـ
الذي سيعين فيج.

ب -وأن يك ــون ق ــد عم ــل م ــدة ال تق ــل ع ــن مم ــس س ــنوات ف ــي مج ــال تخصص ــج بع ــد
حصولج على درجة البكالوريوس.

المادة -8يشتري فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي-:

أ -أن يكـون حاصـالً علــى درجـة الماجســتير أو مـا يعادلهـا فــي حقـل التخصـ
الذي سيعين فيج.

ب -وأن يكون قد عمل بعد حصولج على درجة الماجستير مدة ال تقل عن ثالث
س ــنوات ف ــي مج ــال البح ــي أو الت ــدريس ف ــي جامع ــة أو معهـ ـد تعت ــرف يهم ــا

الجامعة.

المــادة -9يشــتري فــيمن يعــين فــي رتبــة أســتاذ مســاعد فــي الجامعــة أن يكــون حاص ـالً علــى درجــة
ال ــدكتوراه ( )Ph.D.أو م ــا يعادله ــا م ــن جامع ــة تعت ــرف يه ــا الجامع ــة .أو أن يك ــون
حاصالً على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه مـن مؤسسـة أداديميـة أو مهنيـة
تعترف يها الجامعة.

المادة -10أ -يشتري فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي-:
 -1أن يكون حاصالً علـى المؤهـل العلمـي المنصـو
من هذا النظام.

عليـج فـي المـادة ()9

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

 -3وأن يكــون قــد نشــر نتاجــا علميـاً قيمـاً أد
حصــولج علــى المؤهــل العلمــي المنصــو

لــى تقــدم المعرفــة قــام بــج بعــد

عليــج فــي المــادة ( )9مــن هــذا

النظ ــام ،عل ــى أن تتـ ـوافر ف ــي ه ــذا اإلنت ــاج الش ــروي والمواص ــفات الت ــي

تطلبها الجامعة للترقية لى رتبة أستاذ مشارك.

ب-يجــوغ أن يعــين فــي رتبــة أســتاذ مشــارك مــن لــم يعمــل أســتاذاً مســاعداً وكــان قــد مضــى علــى
حصولج على المؤهل العلمي المنصو

عشر سنوات ونشر نتاجاً علمياً قيمـاً أد

عليج في المادة ( )9من هذا النظام مدة ال تقل عن

لـى تقـدم المعرفـة علـى أن تتـوافر فـي هـذا اإلنتـاج

الشــروي والمواصــفات التــي تطلبه ـا الجامعــة للترقيــة لــى رتبــة أســتاذ مشــارك أو قــام ب عمــال
مهنية أو فنية متميزة.

المادة-11أ -يشتري فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي-:
 -1أن يكــون حاصـالً علــى المؤهــل العلمــي المنصــو
النظام.

عليــج فــي المــادة ( )9مــن هــذا

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

 -3وأن يكــون قــد نشــر وهــو يشــغل رتبــة أســتاذ مشــارك نتاجــا علمي ـاً قيمـاً أد

لــى تقــدم

المعرفة على أن تتوافر في هذا اإلنتـاج لشـروي والمواصـفات التـي تطلبهـا الجامعـة

للترقية لى رتبة أستاذ.

ب-يجــوغ أن يعــين فــي رتبــة أســتاذ مــن لــم يعمــل أســتاذاً مشــاركاً ذا كــان قــد نشــر نتاجـاً
علميـ ـ ـاً قيمـ ـ ـاً أد

ل ـ ــى تق ـ ــدم المعرف ـ ــة عل ـ ــى أن تتـ ـ ـوافر ف ـ ــي ه ـ ــذا اإلنت ـ ــاج الش ـ ــروي

والمواصــفات التــي تطلبهــا الجامعــة للترقيــة لــى رتبــة أســتاذ أو قــام ب عمــال مهنيــة أو

فنية متميـزة ومضـى علـى حصـولج علـى المؤهـل العلمـي المنصـو

( )9من هذا النظام مدة ال تقل عن عشرين سنة.

عليـج فـي المـادة

المادة -12يجوغ عند تعيـين عضـو الهيئـة التدريسـية فـي الجامعـة احتسـاب الخبـرة العلميـة لـج فـي
غير التدريس الجامعي ألغراض تحديـد ال ارتـ

الخبرة سنة واحدة في الخدمة حداً أعلى.

المادة -13يجوغ عند تعيين أي شخ

فقـذ وذلـك باعتبـار كـل سـنتين مـن تلـك

عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعـة أن تعتمـد الرتبـة

الت ــي ش ــغلها ف ــي أي جامع ــة أم ــر تعت ــرف يه ــا الجامع ــة ،وذل ــك لغاي ــات تحدي ــد رتبت ــج
وأقدميتج وأي حقوق أمر ورد الن

عليها في هذا النظام.

المــادة -14أ -يكــون عضــو الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة بعــد تعيينــج تحــت التجربــة ،وينظــر فــي
تثبيتج ذا توافرت فيج الشروي التالية-:
 -1أن يكون أردنياً.

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

 -4تمـت ترقيتــج لـى رتبــة أعلـى ال ذا كــان قـد عــين فـي رتبــة أسـتاذ ،ففــي هــذه
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 حكماً.

ب -1-ينظــر فــي تثبيــت المــدرس ذا أمضــى مــدة ال تقــل عــن ســب ســنوات متصــلة مدمــة
فعلية في الجامعة وأثبت جدارة في تدريسج وتم نقلج لى فئة (أ) من رتبة مدرس.

 -2ينظر في تثبيت المدرس المساعد ذا أمضى مدة ال تقل عـن سـب سـنوات متصـلة

مدمة فعلية في الجامعة.

ج -تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من مدمتج الفعلية في الجامعة.
د -م ـ م ارعــاة أحكــام البنــد ( )4مــن الفق ـرة (أ) مــن هــذه المــادة ،يكــون الحــد األعلــى لمــدة
التجربـة لعضــو الهيئــة التدريســية عشــر ســنوات مدمـة فعليــة فــي الجامعــة تحسـ

من تاريخ تعيينج ،وتذا لم يثبت مالل هذه المدة فتعتبر مدمتج منتهية حكماً.

ايتــداء

هـ ـ -يجــوغ نهــاء مدمــة عضــو الهيئــة التدريســية مــالل مــدة تجربتــج علــى أن يبل ـ يــذلك قبــل
ثالثة أشهر على األقل من التاريخ المحدد إلنهـاء مدمتـج ،وللمجلـس ينـاء علـى تنسـي

من الرئيس عدم التقيد يهذا الشري الزمني ذا أر مبر اًر لذلك.

المــادة -15ذا أعيــد تعيــين عضــو الهيئــة التدريســية فيكــون تحــت التجربــة مــن جديــد وفق ـاً ألحكــام
المادة ( )14من هذا النظام.

النقل والترقية
المــادة-16أ -ينقــل عضــو الهيئــة التدريســية مــن فئــة لــى فئــة أعلــى

ــمن الرتبــة الواحــدة ذا

ت ـوافرت لديــة فــي الفئــة المطلــوب النقــل منهــا أقدميــة ال تقــل عــن ممــس ســنوات،
ونشــر بحثــين ت ـوافرت فيهمــا الشــروي والمواصــفات المطلــوب توافرهــا فــي اإلنتــاج

العلمي المطلوب للترقية.

ب-يشتري لنقل المدرس من فئة لى فئـة أعلـى أن يكـون قـد أمضـى مـدة ال تقـل عـن
سب سنوات بعد حصـولج علـى المؤهـل لعلمـي الـذي عـين علـى أساسـج ونشـر مـا

ال يق ــل ع ــن بحث ــين تتـ ـوافر فيهم ــا الش ــروي والمواص ــفات الت ــي تطلبه ــا الجامع ــة

للترقية.

المادة -17يرقى عضو الهيئة التدريسية لى رتبة أستاذ مشارك أو لى رتبة أستاذ ذا كان-:

أ -قــد ت ـوافرت لديــج فــي الرتبــة التــي ســتتم ترقيتــج منهــا أقدميــة فــي الجامعــة ال تقــل عــن

ممـس سـنوات ،وتذا احتسـبت لـج مدمـة أداديميــة سـابقة فـي جامعـة أمـر تعتـرف يهــا
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الجامعة فيشـتري لترقيتـج فـي هـذه الحالـة أن يكـون قـد أمضـى مـدة ال تقـل عـن سـنتين
في الرتبة التي عين على أساسها في الجامعة.

ب -قــد نشــر وهــو يشــغل الرتبــة التــي ســتتم ترقيتــج منهــا نتاج ـاً علمي ـاً قيم ـاً أد
المعرفــة فــي مجــال تخصصــج ،علــى أن يكــون قــد نشــر جــزءاً مــن هــذا اإلنتــاج أثنــاء
مدمت ــج ف ــي الجامع ــة ،ويج ــوغ أن تحسـ ـ

لــى تقــدم

ــمن اإلنت ــاج المعتم ــد للترقي ــة األعم ــال

المهنية أو الفنية المتميزة التي قام يها وهو يشغل الرتبة.

ج -قد أثبت جدارة في تدريسج وعالقاتج في العمل الجامعي.

د -لم يصدر بحقج نذار نهائي مالل مدمتج في الرتبة ،ويؤجل النظر في ترقيتج لمدة
سنة واحدة على األقل من تاريخ توافر الشروي األمر للترقية ذا كان قد صدر

بحقج مثل ذلك اإلنذار.

المادة-18أ -للمجلس يناء على تنسي
والرات

الرئيس ،منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في الرتبة

ال تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ذا كان قد قام ب عمال متميزة

في مجال البحي العلمي والتدريس أو في المجاالت المهنية أو الفنية في الجامعة.
ب -تحدد األسـس والشروي التي تمنح بموجبها األقدمية المنصو

من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة-19أ -للمجلس ،يناء على تنسي

عليها فـي الفقرة (أ)

الرئيس ،تسمية األستاذ ( أستاذاً متمي اًز) ذا أمضى في

رتبة أستاذ مدة ال تقل عن عشر سنوات مدمة فعلية في الجامعة وقام بإجراء بحوث

من مستو فائق شهدت لها يذلك األوساي العلمية المحلية والعالمية أو قام ب عمال
متميزة في المجاالت المهنية أو الفنية.

ب-يمنح (األستاذ المتميز) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ،ويدرج أسمج في الئحة
شرف ماصة يذلك،

افة لى أي ميزات أمر تر الجامعة منحج ياها.

المادة-20أ -للمجلس ،يناء على تنسي

الرئيس ،تسمية األستاذ (أستاذاً متفوقاً) ذا أمضى مدة

ال تقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية في الجامعة ،منها ممس سنوات على

األقل في رتبة أستاذ ،وكان مالل هذه المدة متفوقاً في مجاالت التدريس والبحي

العلمي أو األعمال المهنية والفنية.

ب-يمنح (األستاذ المتفوق) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ،ويدرج أسمج في الئحة
شرف ماصة يذلك،

المادة -21للمجلس ،يناء على تنسي

افة لى أي ميزات أمر تر الجامعة منحج ياها.

الرئيس ،تسمية عضو الهيئة التدريسية (أستاذ شرف) ذا

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

يناء على طلبج ،ويحتفظ أستاذ
فيها بسب دمالج سن السبعين ،أو أنهيت مدمتج فيها ً
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

ألقاباً شرفية

يناء على تنسي
المادة -22للجامعة أن تمنح بقرار من الرئيس ً
لالمصائيين الذين يتم امتيارهم من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخي
والعالج في المملكة على النحو التالي-:

أ -لق

أستاذ مساعد سريري (أدلينيكي) لألمصائي الذي حصل على المؤهل العلمي

الالغم للتعيين في وظائف الهيئة التدريسية في كلية الط

في الجامعة ،ومضى مدة

ال تقل عن ممس سنوات على حصولج على شهادة البكالوريوس في الط

والجراحة

أو ما يعادلها.

ب -لق

أستاذ مشارك (أدلينيكي) لألمصائي الذي تتوافر فيج الشروي المنصو

عليها

في الفقرة (أ) من هذه المادة وكان قد مضى على حصولج على المؤهل العالي

المنصو

ج -لق

عليج في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة ال تقل عن عشر سنوات.

أستاذ سريري (ادلينيكي) لألمصائي الذي تتوافر فيج شروي التعيين في رتبة

أستاذ في الجامعة وفقاً لقانون الجامعة وأنظمتها.

مهام عضو الهيئة التدريسية

المــادة -23يتمتـ عضــو الهيئــة التدريســية فــي نطــاق عملــج فــي الجامعــة بحريــة التفكيــر والتعبيــر
والنشـ ــر وتبـ ــادل ال ـ ـرأي فيمـــا يتعلـ ــق بالتـــدريس والبح ــي العلمـــي واألنشـ ــطة الجامعيـ ــة

األمــر  ،وذلــك فــي حــدود القـوانين المعمــول يهــا م ـ االلتـزام بــالقيم الجامعيــة وأنظمــة
الجامعة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

المادة -24تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي-:
أ -التدريس وتجراء االمتحانات.

ب -جراء البحوث والدراسات المبتكرة.

ت -اإلش ـراف علــى الرســائل الجامعيــة وعلــى بحــوث الطلبــة وتقــاريرهم وأنشــطتهم العلميــة
واالجتماعية وتوجيههم علمياً وأمالقياً.

د -اإلرشاد األداديمي.

هـ -االشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و -أي عمل ينهض بالجامعة ويدف يها لى التقدم.

غ -التفر لواجبـج العلمـي فـي الجامعـة وبـذل الجهـد للنهـوض يرسـالتها العلميـة والمحافظـة
على المستو الالئق بمكانة الجامعة في ميادين البحي والتدريس والتوجيج واإلدارة.

ح-مدمة المجتم وتنميتج.
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المــادة -25يجــوغ لمجلــس القســم ،بموافقــة مجلــس الكليــة ،نشــاء شــعبة للتخص ـ
أدثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخص

الــذي يت ـوافر لــج

واحد تعمـل فـي نطـاق مجلـس القسـم،

ويتــولى دارة شــؤون هــذه الشــعبة مشــرف يعين ــج عميــد الكليــة مــن يــين أعضــاء الهيئ ــة
التدريسية في ذلك التخص

وذلك يناء على تنسي

رئيس القسم.

المادة-26أ -يلتزم عضو الهيئة التدريسية يتقديم تقرير سنوي لى رئـيس قسـمج أو مشـرف شـعبتج
تقري اًر عن أنشطتج األداديمية في التدريس واإلشراف والبحـي العلمـي وعـن أنشـطتج
غير األداديمية المتعلقة بخدمة المجتمـ واللجـان وغيرهـا وعلـى مشـرف الشـعبة أن

يقدم تقري اًر موحداً عن الشعبة لى رئيس القسم.

ب -1-يلتـزم رئـيس القســم يتقـديم تقريــر يتضـمن أريـج عــن القسـم وأنشــطتج لـى عميــد
الكلية.

 -2يعــد عميــد الكليــة تقري ـ اًر يتضــمن أريــة عــن الكليــة ،وأنشــطة األقســام ويرفعــج لــى
الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.

المــادة-27أ -تكــون ســاعات العمــل األســبوعي لعضــو الهيئــة التدريســية أربعــين ســاعة تــوغ علــى
األعمال التالية-:
 -1التدريس.

 -2اإلشراف على الرسائل الجامعية.
 -3البحي العلمي.

 -4اإلرشاد األداديمي.
 -5مراجعات الطلبة.

 -6المشاركة في المجالس واللجان الجامعية أو تلك التي تشارك فيها الجامعة.
 -7الواجبات الجامعية األمر .

ب-يكــون الع ـ ء التدريســي لألســتاذ تس ـ ســاعات معتمــدة ،ولألســتاذ المشــارك واألســتاذ
المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ،وللمدرس والمدرس المسـاعد ممـس عشـرة سـاعة

معتمدة.

ج-للرئيس ذا اقتضت الحاجة أن يخفض الع ء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الـذي
يتولى مهام ومسؤوليات جامعية.

المــادة -28ذا اســتوفى عضــو الهيئــة التدريســية العـ ء التدريســي المخصـ

لــج بمقتضــى أحكــام

الفقـرة (ب) مــن المـادة ( )27مــن هـذا النظــام فتصـرف لــج المكافـحت عــن المحا ـرات
اإل افية التي يلقيها دامل الجامعة.

المادة -29يجوغ لعضو الهيئة التدريسية بموافقة مطية مسبقة من الـرئيس ينـاء علـى تنسـي

مـن

عميد الكلية المستند لى توصية رئـيس القسـم لقـاء محا ـرات مـارج الجامعـة علـى ان

ال يتجاوغ عددها ثالث ساعات معتمدة أسبوعياً مالل الفصل الدراسي الواحد.
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اإلجاغات واإليفاد واالنتداب واإلعارة
المادة-30أ -تكون اإلجاغة السنوية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي
دما يلي-:

 -1ستة أسايي لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليـة الطـ
طبية

افية.

المكلـف ب عمـال

 -2ثمانية أسايي ألعضاء الهيئة التدريسية ممن يقومون ب عمال دارية.
 -3أحد عشر أسبوعاً ألعضاء الهيئة التدريسية اآلمرين.

ب-تــوغ اإلجــاغة الســنوية المنصــو

عليهــا فــي الفق ـرة (أ) مــن هــذه المــادة يــين الفصــول

وفق ـاً للتعليمــات التــي يصــدرها المجلــس لهــذه الغايــة ،ال ذا اقتضــت طبيعــة عمــل الكليــة
مالف هـذا الترتيـ  ،وفـي جميـ األحـوال تكـون اإلجـاغة سـنوية وال يجـوغ ترصـيدها للسـنة

التي تليها.

ج -لل ـرئيس تكليــف عضــو الهيئــة التدريســية بالعمــل مــالل جاغتــج الســنوية لقــاء مكاف ـ ة
يحددها الرئيس.

المــادة -31لل ـرئيس بعــد االســتئناس ي ـرأي كــل مــن عميــد الكليــة ورئــيس القســم مــنح عضــو الهيئــة
التدريســية جــاغة ال تزيــد مــدتها علــى ثالثــة أســايي ألداء فريضــة الحـ  ،وتمــنح لــج هــذه

اإلجاغة مرة واحدة طيلة مدة مدمتج في الجامعة.

المادة -32تحدد اإلجاغة المر ية والطارئة وشروي منحها بموج

تعليمات يصدرها الرئيس.

المــادة-33أ -يجــوغ مــنح عضــو الهيئــة التدريســية األردنــي المثبــت فــي الخدمــة الدائمــة فــي الجامعــة
والذي يشغل فيها رتبة أسـتاذ أو أسـتاذ مشـارك جـاغة تفـر علمـي لمـدة سـنة كاملـة أو

مجـزأة لفصــلين أثنــين عــن كــل ســت ســنوات قضــاها ذلــك العضــو فــي مدمــة الجامعــة
بصفتج أردنيـاً ،شـريطة أن يقـدم مخططـا للبحـي أو البحـوث التـي سـيعدها مـالل هـذه

اإلجاغة.

ب :)1( -يتقاضى عضو الهيئة التدريسية خالل إجازة التفرغ العلميي راتهيه وعال واتيه
باستثناء عالوة النقل ،وتحسب له هذه اإلجازة لجميع الغايات.

( :)2يجييوز صييرا مةافييية بييهرية تنسييهة ( ت يييد عيين ( )100%ميين راتييب وعييال وات
عضييو الهيئيية التدريسييية الييذج أمضييى إجييازة التفييرغ العلمييي فييي جامعيية عالمييية
مرموقة أو مرك بحث عالمي متمي وتفرغ لهحوثيه العلميية خيالل اإلجيازة ،وفي

التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
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ج -يجــوغ لعضــو الهيئــة التدريســية الــذي مــنح جــاغة تفــر علمــي وبموافقــة مــن ال ـرئيس أن
يعمل مالل هذه اإلجاغة دامل المملكة أو مارجها.

د -يجوز الجمع تين إجازات التفرغ العلمي على أن تمنح هذه اإلجازة سنوياً.

هـ -ذا أمضى عضو الهيئة التدريسية المجاغ جاغة تفر علمي هذه اإلجاغة مارج المملكـة
ألغراض البحي العلمي فيجوغ أن تدف لج الجامعة أجور سفره مالل سنة التفر ولمرة

واحدة ذهاباً وتياباً وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس.

و -على عضو الهيئة التدريسية الذي منح جاغة تفر علمي أن يقدم لـى عميـد كليتـج عنـد

انتهــاء جاغتــج تقري ـ اًر وافي ـاً عــن البحــي أو البحــوث العلميــة التــي أعــدها مــالل جاغتــج
ليجــري تقييمهــا بمعرفــة رئــيس القســم وعميــد الكليــة ،ويرف ـ التقريــر والتقــويم لــى رئاســة
الجامعــة العتمــاده ،وفــي حالــة عــدم اعتمــاده تســترد منــج جمي ـ المبــال ال ـذي دفعــت لــج
بمقتضى أحكام هذه المادة.

غ -ال تقبــل اســتقالة عضــو الهيئــة التدريســية مــن عملــج فــي الجامعــة مــالل جــاغة التف ــر

العلمــي أو قبــل مــرور مثييل مييدة التفييرغ العلمييي مدمــة فعليــة لــج فــي الجامعــة ال ذا رد
المبال التي دفعت لج بمقتضى أحكام هذه المادة.

المــادة-34أ -1-يجــوغ أن يمــنح عضــو الهيئــة التدريســية المثبــت فــي الخدمــة الدائمــة فــي الجامعــة
جــاغة دون ارت ـ

لمــدة فصــل د ارســي أو ســنة قايلــة للتجديــد ســنة فســنة علــى أن ال يزيــد

مجموعهــا علــى أربييع سيينوات وال يمــنح جــاغة ثانيــة بمقتضــى أحكــام هــذه المــادة ال بعــد
مرور مثلي مدة اإلجاغة السابقة.

 -2يستثنى من أحكـام الفقـرة (أ) مـن هـذه المـادة عضـو الهيئـة التدريسـية الـذي يعـين فـي

منص وغير أو رئيس جامعة أردنية رسمية أو موظفاً في الفئة العليا.
ب -ال تعتبــر اإلجــاغة دون ارتـ التــي تمــنح ألي عضــو مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية

جــزءاً مــن مدمتــج فــي الجامعــة ألغـراض الترقيــة ومكافـ ة نهايــة الخدمــة واالدمــار ،ال ذا
قضاها في جامعة أردنية رسمية وفي كـل األحـوال تحسـ

قضاها في التدريس الجامعي.

لـج أقدميـة فـي ال ارتـ

فقـذ ذا

ج -م ـ م ارعــاة مــا ورد فــي الفق ـرة (ب) مــن هــذه المــادة ،علــى أي جامعــة أردنيــة رســمية

أمضــى فيهــا عضــو الهيئــة التدريســية اإلجــاغة المنصــو

عليهــا فــي هــذه المــادة ،أن تقــوم

يتحويــل مســتحقاتج الماليــة الخاصــة بمكاف ـ ة نهايــة الخدمــة واالدمــار عــن تلــك المــدة لــى

الجامعة.

المــادة -35يجــوغ فــي حــاالت ماصــة يقــدرها ال ـرئيس مــنح عضــو الهيئــة التدريســية جــاغة ا ــط اررية دون
رات

لمدة ال تزيد على فصل دراسي واحد ،ولمرة واحدة في الرتبة.
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يناء على تنسي
المادة-36أ -يجوغ بقرار من الرئيس ً
يفــاد عضــو الهيئــة التدريســية فــي دورات علميــة مــارج الجامعــة ،وتعتبــر مــدة اإليفــاد جــزءاً مــن
مجلـس الكليـة المسـتند لـى توصـية مجلـس القسـم

مدمتج الفعلية في الجامعة ألغراض الترقية واإلدمار ومكاف ة نهاية الخدمة.

ب -يصدر المجلس يناء على تنسي

الرئيس التعليمات الالغمة لتنظيم األمـور المتعلقـة باإليفـاد

بما في ذلك األمور المالية.

ج -يجـوغ يفـاد المحا ـر المتفـر فــي بعثـة علميـة وفقـاً ألحكــام نظـام البعثـات العلميـة المعمــول

يها في الجامعة.

المادة -37أ .يجوغ انتداب عضـو الهيئـة التدريسـية للقيـام ب عمـال وظيفيـة أمـر دامـل الجامعـة،
وتعتبر مدة انتدابج جزءاً من مدمتج الفعلية في الجامعة لجميع الغايات.
ب .يجوز نقيل عضيو الهيئية التدريسيية مين كليية إليى أخيرو أو إليى مركي مين مرااي الجامعية

تناء على توصية من اللجنة.
بقرار من المجلس ً
المــادة-38أ -يجــوغ عــارة عضــو الهيئــة التدريســية المثبــت فــي الخدمــة الدائمــة فــي الجامعــة لــى
جهــة حكوميــة أردنييية أو رييير أردنييية أو دوليــة للعمــل فيهــا لمــدة فصــل د ارســي أو أدثــر،

علــى أن ال تتجــاوغ مــدة اإلعــارة ثــالث ســنوات ،وأن ال يعــار م ـرة أمــر ال بعــد مضــي
مثلي مدة عارتج السابقة.

ب -تعتبر مدة عارة عضو الهيئة التدريسية جزءاً من مدمتج الفعلية في الجامعة لجمييع

الغايات.

ج -تتحمييل الجهيية المعييار إليهييا عضييو الهيئيية التدريسييية رواتهييه وعال واتييه ومسيياهمة

الجامعيية فييي صييندوا ا(دخييار ومةافييية نهاييية الادميية ولجييازة التفييرغ العلمييي عيين مييدة
اإلعيييارة عليييى أن يسيييتمر عضيييو الهيئييية التدريسيييية فيييي دفيييع مسييياهمته فيييي صيييندوا

ا(دخار.

المحا رون المتفرغون واألساتذة الزائرون
المادة-39أ -يجوغ تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد أو لقاء مكاف ة شهرية في رتبـة أسـتاذ اغئـر
أو أستاذ مشارك غائر أو أستاذ مساعد غائر ذا كان-:

 -1يحمل الرتبة من جامعة تعترف يها الجامعة.
 -2وحاصالً على المؤهل العلمي المنصو
في المادة ( )9من هذا النظام.

عليج

ب -ال تعتبر مدة مدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموج

أحكام الفقرة (أ) مـن هـذه

المادة مدمة ألغراض الترقية ومكاف ة نهاية الخدمة واالدمار واإلسكان.

اللجنة وكل من مجلس الكلية ومجلس القسم ،الموافقة علـى

يناء على تنسي
المادة -40للمجلس ً
التعاقــد م ـ محا ـرين متفــرغين مــؤهلين فــي تــدريس الم ـواد التــي ســيكلفون يتدريســها
وذلك للعمل في الجامعة وفق الشروي الواردة في العقد.
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المــادة -41تحسـ للمحا ــر المتفــر المعــين عضـواً فــي الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة ألغـراض
الترقيــة والتفييرغ العلمييي مــدة مدمتــج كاملــة أو أي جــزء منهــا ،كمــا يعتمــد كــل أو بعــض
البحوث التي نشرها مالل مدمتج في الجامعة أو في جامعة أمر وهو يرتبة محا ـر
متفر حاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس.

عميد الكلية ،واالستئناس يرأي مجلس القسم ووفقاً لألسس

يناء على تنسي
المادة-42أ -للرئيس ً
المقــررة فــي الجامعــة تكليــف محا ـرين غيــر متفــرغين للتــدريس أو القيــام ب عمــال
التدري

في الجامعة مالل فصل واحد أو أدثر.

ب -للـرئيس وفق ـاً لألســس والشــروي التــي يقررهــا دعــوة أشــخا
اللقاء محا رات أو القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة.

مــن مــارج الجامعــة

انتهاء الخدمة
المــادة  -43تنتهــي مدمــة عضــو الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة اعتبــا اًر مــن التــاريخ الــذي يحــدده
القرار الصادر يذلك عن الجهة المختصة أو من تاريخ حـدوث الواقعـة التـي تنتهـي

يها الخدمة في أي من الحاالت التالية-:
أ -قبول االستقالة.

ب -عدم التثبيت.
ج -فقد الوظيفة.

د -االستغناء عن الخدمة أو انتهاء العمل الذي عين ألجلج أو نهاء العقد.
هـ -العزل.

و -فقد شري من شروي التعيين الواردة في هذا النظام.

غ -تمــام الســبعين مــن العمــر ،ويكــون انتهــاء الخدمــة فــي هــذه الحالــة اعتبــا اًر مــن
نهاية العام الجامعي الذي أتم فيج سن السبعين.

ح -الوفاة.

المــادة-44أ -يقــدم عضــو الهيئــة التدريســية اســتقالتج مطيـاً لــى عميــد الكليــة المخــت

قبــل ثالثــة

أشهر على األقل من يدء أي فصل دراسي ،وللرئيس عـدم التقيـد يهـذا الشـري الزمنـي
ذا أر مبر اًر لذلك.

ب -يبل عضو الهيئة التدريسية القرار بش ن استقالتج مالل مدة ال تزيد على ثمانيـة
أسايي من تاريخ تقديمها وتال اعتبرت مقبولة حكماً.

ج-على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالتج أن ال ينقطـ عـن عملـج لـى أن يـتم
تبليغج بقبولها وتال اعتبر فاقداً لوظيفتج.
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المــادة -45يعتبــر عضــو الهيئــة التدريســية فاقــداً لوظيفتــج ذا تغي ـ

عــن عملــج دون عــذر يقبلــج

المجلس مدة تزيد على ثالثة أسايي متصلة ،وال يجوغ عادة تعيينج أو استخدامج في

الجامعة ال بقرار من المجلس.

الم ــادة -46تح ــدد األحك ــام المتعلق ــة ب ــاألمور المالي ــة المترتب ــة عل ــى قب ــول اس ــتقالة عض ــو الهيئ ــة

التدريســية أو فقــده لوظيفتــج بمقتضــى نظــام المكاف ـ ة والتعــويض وصــندوق االدمــار

المعمول بج في الجامعة.
اإلجراءات الت ديبية
المــادة -47علــى عضــو الهيئــة التدريســية القيــام بالمهــام والواجبــات الجامعيــة المنوطــة بــج ،والتقيــد
ب حكــام الق ـوانين واألنظمــة والتعليمــات والق ـ اررات المعمــول يهــا ،وان يمتن ـ فــي ســياق

ذل ـ ــك ع ـ ــن أي م ـ ــن األم ـ ــور التالي ـ ــة تح ـ ــت طائل ـ ــة المس ـ ــؤولية والعقوب ـ ــات الت ديبي ـ ــة
المنصو

عليها في هذا النظام-:

أ -القي ــام بـ ـ ي عم ــل يتع ــارض مـ ـ مهام ــج وواجبات ــج الجامعي ــة أو اإلس ــاءة ل ــى س ــمعة
الجامعة أو العاملين فيها.

ب -ممارســة أي نشــاي حزب ــي أو أي نشــاي ذي ص ــفة أو داف ـ ط ــائفي أو قليمــي دام ــل
الجامعة أو استغالل عملج للدعوة لهذه األنشطة.

ج-االشــتراك فــي عضــوية مجــالس دارة المؤسســات ومجــالس دارة الشــركات ال ذا كلــف
يذلك من الرئيس أو بموافقتج.

المادة -48ذا مالف عضو الهيئة التدريسية القوانين واألنظمة والتعليمات والقـ اررات المعمـول يهـا
فتوق عليج أي من العقوبات الت ديبية التالية-:

أ -التنبيــج ،فــإذا أوقعــت عليــج هــذه العقوبــة م ـرتين مــالل ثــالث ســنوات متتاليــة ترف ـ فــي
المرة الثالثة لى عقوبة اإلنذار.

ب -اإلنـذار ،فــإذا أوقعــت عليــج هـذه العقوبــة مـرتين مــالل ممـس ســنوات متتاليــة ترفـ فــي
المرة الثالثة لى عقوبة اإلنذار النهائي.

ج -اإلن ــذار النه ــائي ،ويح ــال م ــن أوقع ــت علي ــج ه ــذه العقوب ــة ل ــى المجل ــس التـ ـ ديبي ذا
أرتك

أي مخالفة بعد ذلك.

د -ت مير النظـر فـي الترقيـة بعـد تـوافر شـروطها فيـج علـى أال تقـل مـدة التـ مير عـن سـنة
وال تزيد على ثالث سنوات.

هـ ـ -يقــاف رثــار التثبيــت فــي الخدمــة الدائمــة ،علــى أن ال تزيــد مــدة اإليقــاف علــى ثــالث
سنوات.

و -االستغناء عن الخدمة م صرف جمي المستحقات المالية.
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غ -العزل من الجامعة م الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق اإلدمار.

المــادة -49مـ م ارعــاة أحكــام المــادة ( )50مــن هــذا النظــام ،توقـ العقوبــات الت ديبيــة المنصــو
عليها في المادة ( )48من هذا النظام وفقاً للصالحيات التالية-:

أ -ل ـرئيس القســم أن يوق ـ عقوبــة التنبيــج ويجــوغ لمــن أوقعــت عليــج أن يســت نف
القرار يذلك لى العميد المخت

مالل سبعة أيام من تاريخ تبليغج.

ب -لعميد الكلية أن يوق عقـوبتي التنبيـج واإلنـذار ،ويجـوغ لمـن أوقعـت عليـج أي
منهما أن يست نف القرار يذلك لى الرئيس مالل سبعة أيام مـن تـاريخ تبليغـج
وللعمي ــد تش ــكيل لجن ــة تحقي ــق ف ــي المخالف ــات المنس ــوبة ل ــى عض ــو الهيئ ــة

التدريسية قبل يقا أي من هاتين العقوبتين.

ج-للرئيس أن يوق عقوبة التنبيج وعقوبة اإلنذار وعقوبة اإلنذار النهائي.
د -للمجل ــس التـ ـ ديبي يق ــا أي م ــن العقوب ــات الت ديبي ــة المنص ــو

عليه ــا ف ــي

الم ــادة ( )48م ــن ه ــذا النظ ــام ،وذل ــك وفقـ ـاً لم ــا يتب ــين ل ــج وبم ــا يتناسـ ـ
ظروف المخالفة الت ديبية.

مـ ـ

المادة-50أ -ال يجوغ يقا أي عقوبة ت ديبية من حامل رتبة أداديميـة أو داريـة أدنـى علـى حامـل
رتبـة أعلـى ،وفـي هـذه الحالــة ترفـ التوصـية بإيقـا العقوبــة لـى حامـل الرتبـة األعلــى

الذي يحق لج يقا العقوبة.

ب -ال يجوغ يقا أي عقوبـة ت ديبيـة أو تشـديدها أو تخفيفهـا قبـل سـما أقـوال عضـو
الهيئــة التدريســية وتتاحــة الفرصــة لــج للــدفا عــن نفســج ،وذلــك مــن الجهــة التــي لهــا

صالحية النظر في اإلجراءات الت ديبية المتخذة بحقج.

المادة-51أ -يشـكل ،بقـرار مـن المجلـس ،المجلـس التـ ديبي االيتـدائي لمـدة سـنة قايلـة للتمديـد مـن

ممســة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة ممــن يحملــون رتبــة أســتاذ ويعــين

المجلس رئيساً لهذا المجلس الت ديبي من يين أعضـائج وللمجلـس عفـاء أي مـنهم مـن
عضوية المجلس الت ديبي االيتدائي أو قبول عفائج منها.

ب-يشكل المجلس الت ديبي االستئنافي لمدة سنة قايلـة للتمديـد بقـرار مـن المجلـس يرئاسـة
أحــد ن ـواب ال ـرئيس وعضــوية أربعــة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة ممــن

يحملـ ــون رتبـ ــة أسـ ــتاذ ،وللمجلـ ــس عفـ ــاء أي مـ ــنهم مـ ــن عضـ ــوية المجلـ ــس الت ـ ـ ديبي

االستئنافي أو قبول عفائج منها.

ج -للمجلــس تعيــين عضــو احتيــاطي أو أدثــر فــي كــل مــن المجلســين الت ـ ديبيين
ليحـل محـل أي عضـو أصـيل يتغيـ

األسباب.
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عـن جلسـات أي منهمـا ألي سـب

مــن

المـادة -52يجتمـ كــل مـن المجلســين التـ ديبيين يـدعوة مــن رئيسـج ويتكــون النصـاب القــانوني ألي
جلســة يعقــدها أي منهمــا بحضــور مــا ال يقــل عــن ثالثــة مــن أعضــائج علــى أن يكــون
رئيسج من يينهم ويتخذ أي من المجلسين ق اررتج ب غلبية أصوات أعضائج على األقل.

المادة-53أ -ذا نسبت لى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكو بحقج ،و أر
العميــد أنهــا تســتوج
يقاعها ،فيترت

عقوبــة ت ديبيــة أشــد ممـا يملــك هــو أو رئــيس القســم صــالحية

عليج رف أمر المخالفة أو الشـكو لـى الـرئيس معـزغة بالتحقيقـات

التي أجريت بش نها م مطالعتج أو مطالعة رئيس القسم حس

ب-لل ـرئيس اتخــاذ اإلج ـراءات التــي ي ارهــا

مقتضى الحال.

ــرورية بش ـ ن المخالفــة أو الشــكو التــي ترف ـ

ليــج بمقتضــى أحكــام الفق ـرة (أ) مــن هــذه المــادة ،وذلــك وفق ـاً لمــا تقضــي بــج الوقــائ

المتصلة يهذه المخالفة أو الشكو بما فـي ذلـك يقـا العقوبـة الت ديبيـة المناسـبة وفقـاً
لصـالحياتج علـى المخـالف أو تشـكيل لجنـة ثالثيـة للتحقيـق معـج يرئاسـة أحـد أعضــاء

الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ ،ووفقاً لنتائ التحقيق يتخذ الرئيس اإلجـراء
المناس

ما بحفظ ملف المخالفة أو يقا العقوبة أو حالتها لى المجلس الت ديبي.

ج -ذا قــرر ال ـرئيس تقــديم المخــالف لــى المجلــس الت ـ ديبي فيتــولى رئــيس لجنــة التحقيــق
الثالثيــة المنصــو

عليهــا فــي الفق ـرة (ب) مــن هــذه المــادة الــدفا عــن تقريــر لجنــة

التحقيق أمام المجلس الت ديبي بما في ذلك تقديم المرافعات والبينات.

الم ــادة -54أ -يبلـ ـ عض ــو الهيئ ــة التدريس ــية المح ــال ل ــى المجل ــس التـ ـ ديبي ينس ــخة م ــن الئح ــة
المخالفـة المنســوبة ليـج فــي مكـان عملــج فـي الجامعــة أو فـي مكــان قامتـج ،وذلــك

قبــل ســبعة أيــام علــى األقــل مــن موعــد الجلســة المحــددة للشــرو فــي النظــر فــي
المخالفة ،ولج الرد مطياً على الالئحة مالل تلك المدة.

ب-لعضو الهيئة التدريسية المحال لى المجلس الت ديبي اإلطـال علـى جميـ أوراق
ملف اإلجراءات الت ديبيـة ،وحضـور المحادمـة ينفسـج أو امتيـار وكيـل عنـج لـذلك

الغ ــرض م ــن دام ــل الجامع ــة أو م ــن مارجه ــا ليحض ــر مع ــج جلس ــات المحادم ــة
للدفا عنج.

ج-للرئيس توقيف عضـو الهيئـة التدريسـية المحـال لـى المجلـس التـ ديبي أو المـدعي
العام أو المحكمة عن العمل ،وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبج وعالواتج علـى

انــج يجــوغ لل ـرئيس صــرف مــا ال يزيــد علــى نصــف راتبــج ونصــف عالواتــج مــالل

مدة توقيفج عن العمل.

المادة-55أ -ذا صدر القرار النهائي للمجلس الت ديبي أو الحكم القضـائي القطعـي يتبرئـة عضـو
الهيئة التدريسية ،عن المخالفة المسلكية التي أسندت ليج حس

مقتضى الحال،

فيستحق راتبج كامالً م العالوات عن المدة التي أوقف ماللها عن العمل.
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ب-أما ذا أدت محادمة عضو الهيئة التدريسية أمام المجلس الت ديبي لـى دانتـج أو
أوقعـ ــت عليـ ــج عقوبـ ــة ت ديبيـ ــة غيـ ــر عقوبـ ــة االسـ ــتغناء عـ ــن مدمتـ ــج ،أو العـ ــزل،

فيســتحق راتبــج كــامالً مـ العــالوات عــن المــدة التــي أوقــف ماللهــا عــن العمــل ذا
دانت ال تزيد على ستة أشهر ،وتذا غادت على سـتة أشـهر فيسـتحق نصـف راتبـج
م نصف عالواتج عن المدة الزائدة عن األشهر الستة.

ج-ال يســتحق عضــو الهيئــة التدريســية الــذي صــدر ق ـرار باالســتغناء عــن مدمتــج أو

عزلـج أي جزء من راتبج وعالواتج اعتبـا اًر مـن تـاريخ حالتـج لـى المجلـس التـ ديبي
أو المدعي العام أو المحكمـة عـن المخالفـة المسـلكية التـي ارتكبهـا والتـي أسـندت
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
( )54من هذا النظام.

المـ ــادة-56أ -ينعقـ ــد المجلـ ــس الت ـ ـ ديبي للنظـ ــر فـ ــي اإلج ـ ـراءات الت ديبيـ ــة م ــالل مـ ــدة ال تتجـ ــاوغ
أسبوعين من تاريخ حالة المخالفة ليج.

ب -تكون جلسات كل من المجلسين الت ديبيين سرية بما في ذلك الجلسـة التـي يتلـى
فيها قرار المجلس.

المادة -57لكل من المجلسين التـ ديبيين دعـوة الشـهود أو الخبـراء وسـما أقـوالهم بعـد داء القسـم،
وألي من المجلسين تشـكيل أي لجنـة ي ارهـا مناسـبة مـن يـين أعضـائج للتحقيـق فـي أي

أمــر يتعلــق بالمخالفــة التــي ينظــر فيهــا بمــا فــي ذلــك ج ـراء الكشــف الحســي بمعرفــة
الخبراء لتمكينج من صدار القرار المناس .

المــادة -58ذا تغي ـ

عضــو الهيئــة التدريســية المحــال لــى أي مــن المجلســين الت ـ ديبيين عــن أي

جلسة من الجلسات ،فتتخذ اإلجراءات الت ديبية بحقج بصورة غيايية.

المادة-59أ -يحق لمن صدر بحقج قرار من المجلس الت ديبي االيتـدائي بإيقـا أي مـن العقوبـات
المنصــو

عليهــا فــي أي مــن الفقـرات (د) و (هــ) و (و) و (غ) مــن المــادة ( )48مــن

هـذا النظــام الطعــن فـي القـرار لــد المجلـس التـ ديبي االســتئنافي ويـود الطعــن يالئحــة
مطية في مكت

الرئيس مقايل يصال من مدير هذا المكتـ

وتحـال الئحـة االسـتئناف

لى رئيس المجلس الت ديبي االستئنافي للنظر فيها.

ب -يبل المسـت نف بمـذكرة بموعـد الجلسـة التـي سـيعقدها المجلـس التـ ديبي االسـتئنافي
للنظر في االستئناف لى مركز عملج في الجامعة أو لى مكان قامتـج ،وذلـك قبـل

الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على األقل.

ج-يعتبر قرار المجلس الت ديبي االيتدائي قطعيـاً ذا لـم يسـت نفج مـن صـدر القـرار بحقـج
مالل المدة القانونية المقررة.
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المادة -60تتولى رئاسة الجامعة القيام بجمي التبليغات المتعلقة باإلجراءات الت ديبية المنصو
عليها في هذا النظام.

المـادة-61أ -ذا أر الـرئيس أو أي مـن المجلسـين التـ ديبيين أو أي لجنـة تقـوم بـالتحقيق فــي أي

مخالفة ت ديبية أن المخالفة التي يجري النظر فيها تشـكل جريمـة جزائيـة فيحيـل الـرئيس
التخـ ــاذ اإلج ـ ـراءات القانونيـ ــة بش ـ ـ نها وتوقـ ــف

القضـ ــية لـ ــى المـ ــدعي العـ ــام المخـ ــت

اإلجراءات الت ديبية لى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.

ب -ن صــدور حك ــم ف ــي القضــية الجزائي ــة بع ــدم مســؤولية عض ــو الهيئ ــة التدريس ــية أو

تبرئتــج مــن التهمــة الجزائيــة التــي نســبت ليــج ال يحــول دون اتخــاذ اإلج ـراءات الت ديبيــة

بحقج بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة -62تنفذ األحكام القطعية الصادرة في القضايا الت ديبية بقرار من الرئيس.
المادة -63تطبق على رئيس وأعضاء أي مجلس ت ديبي أحكام رد القضاة المنصـو
قانون أصول المحادمات المدنية المعمول بج.

عليهـا فـي

أحكام عامة

المادة -64يصدر المجلـس ينـاء علـى تنسـي

الـرئيس التعليمـات الالغمـة لتنفيـذ أحكـام هـذا النظـام

على أن ال تتعارض م أحكامج.

المادة -65يلغى (نظام الهيئة التدريسية فـي جامعـة مؤتـة) رقـم ( )67لسـنة  1998علـى أن تبقـى
التعليمــات والق ـ اررات الصــادرة بمقتضــاه ســارية المفعــول لــى أن يــتم الغا هــا أو اســتبدال
غيرها يها وفقاً ألحكام هذا النظام.
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