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 2018لسنة  (18رقم ) وتعديالته األردنية قانون الجامعات

--------------------- 

عمل بهه مه  وي   (2018الجامعات األردنية لسنة )قانون  يسمى هذا القانون -1المادة 

 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

والعبههارات اللاليههة ايومهها وردت فههي هههذا القههانون المعههاني يكههون للكلمههات  -2المههادة 

 -:المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
 

مؤسسة رسمية أو خاصة لللعليم العالي تمنح درجهة  : الجامعة

 . جامعية

 .مجلس اللعليم العالي : المجلس

 مجلهههس أمنهههاء الجامعهههة المعهههي  وفقههها  ألاكههها  ههههذا : مجلس األمناء

 .القانون

 .رئيس الجامعة : الرئيس

 .عميد الكلية أو المعهد أو عميد النشاط الجامعي : العميد

، تملهههك الجامعهههة أو مؤسسهههة أي شهههرأة أو جمعيهههة : المالك

 .الخاصة، ومسجلة وفقا ألاكا  اللشريعات النافذة

مجلهههس ردارة الشهههرأة أو هيئهههة مهههديريها أو الهيئهههة  : الهيئة

اللههي تملههك الجامعههة  أو المؤسسههة اإلداريههة للجمعيههة

 الخاصة.

  

تلمله  الجامعهة الرسهمية بشخصهية اعلباريهة ذات اسهلقالل مهالي ورداري،  -3المادة 

ولهها بهههذه الصهه ة اهها تملههك األمههوال المنقولههة وغيههر المنقولههة، ورجههراء 

اللصههرفات القانونيههة جميعههها بمهها فههي ذلههك ربههرا  العقههود، وقبههول الوقهه  

االقلهههرا  لهههها واللبرعهههات والهبهههات والمهههنح والوصهههايا ووالمسهههاعدات 

ولهههها اههها اللقاقهههي والقيههها  باألعمهههال أمههها بموافقهههة مجلهههس الهههو راء، 

واإلجراءات القانونية والقضائية جميعها، وأن تنيب عنها في اإلجهراءات 

 العا  أو أي محا  توأله لهذه الغاية. الوأيلالقضائية 

صهة بقهرار مهه  المجلهس، بنهاء  علههى طلهب مقهد  مهه  تنشه  الجامعههة الخا -أ -4المهادة 
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نظا  يصدر لهذه الغاية،  حددهاالمالك، وفقا  للشروط والضمانات اللي ي

على أن ي صِدر المجلهس قهراره بشه ن ههذا الخلهب خهالل مهدة ال تلجهاو  

 .أربعة أشهر م  تاريخ تقديمه

اههها تملهههك األمهههوال المنقولهههة وغيهههر المنقولهههة واههها  للمالهههكيكهههون  -ب

 .والره  وقبول الره  االقلرا 

م  مراعاة أاكا  ال قرة )ب( م  ههذه المهادة، تلمله  الجامعهة الخاصهة  -ج

سهههلقالل مهههالي ورداري، ولهههها بههههذه الصههه ة رعلباريهههة ذات ربشخصهههية 

 رجراء اللصرفات القانونية جميعهها بمها فهي ذلهك اها اللقاقهي وربهرا 

قبول الوق  والمساعدات واللبرعات والهبات لها بهذه الص ة العقود و

 والمنح والوصايا بموافقة مجلس الو راء .

يضههم  اإلسههلقالل األأههاديمي تههنظ م العالقههة بههي  الهيئههة والجامعههة بنظهها   -د

 .واإلداري إلدارة الجامعة

 

تسههري أاكهها  هههذا القههانون علههى أي جامعههة أنشههئا قبههل ن ههاذ أاكامههه أو  -5المههادة 

 سلنش  بعد ن اذه.

 

اللعلههيم  غايههات الجامعههة مؤسسههة أأاديميههة مسههلقلة تعمههل علههى تحقيهها -أ -6المههادة 

 -:بما يلي ث العلمي، وتن يذ سياساته. وتقو العالي والبح

 .والبحويةوق  البرامج والمناهج والخخط الدراسية  -1

 .عقد االملحانات -2

 .منح الدرجات العلمية وال خرية والشهادات -3

تض  الجامعة الرسمية جدول تشكيالت بما تحلاج رليه مه  واهائ   -1 -ب

فههي أجههتههها العلميههة وال نيههة واإلداريههة وغيرههها، و يعههي  شههاغلو 

 .هذه الواائ  وفقا  ألاكا  األنظمة النافذة

نهههاام ألجههتههها اإلداريهههة  تنظيمههي هيكهههليكههون للجامعهههة الخاصههة  -2

والماليهههة وال نيهههة وتلبههه  ردارات ههههذه األجهههههة للهههرئيس وتكهههون 

ااداثات الواائ  فيها وفقا  لحاجات الجامعة وموا نلها المقرة م  

 .المجالس المخلصة

 

الجامعههة  للجامعههة بقههرار مهه  مجلههس األمنههاء بنههاء علههى تنسههيب مجلههس -أ -7المههادة 
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رنشهههاء ورنشهههاء مراأهههه لللعلهههيم واللهههدريب واالسلشهههارات والخهههدمات 

 .في موق  الجامعةوأي برامج خاصة  مدارس

 للجامعة فلح فروع داخل المملكة وخارجها بقرار مه  المجلهس بنهاء    -1-ب

 .على تنسيب مجلس األمناء

أاديميهها  يعههد فههرع الجامعههة داخههل المملكههة واههدة مسههلقلة رداريهها  وأ -2

 .العا  والخاص علمادي االلغايات تخبيا معايير 

يعههد فههرع الجامعههة الرسههمية واههدة مسههلقلة ماليهها  لغايههات الموا نههة  -3

 .والبيانات المالية الخلامية

ينحصر تمويل فهرع الجامعهة فهي مجلهس الجامعهة ومجلهس العمهداء  -4

 .برئيس هذا ال رع

 .فروعها تخبا الجامعة أنظملها وتعليماتها على -ج

 

 

يكههون لكههل جامعههة مجلههس يسههمى )مجلههس األمنههاء( يلهه ل  مهه  رئههيس  -أ -8المههادة 

 أدنى. مم  يحملون الدرجة الجامعية األولى ادا   اثني عشر عضوا ،و

ي عههي   رئههيس مجلههس  ،( مهه  هههذا القههانون9مهه  مراعههاة أاكهها  المههادة ) -ب

 األمناء وأعضاؤه لمدة أرب  سنوات قابلة لللجديد.

ي نلخب مجلس األمناء م  بي  أعضائه نائبا  لرئيسه يلهولى مهامهه عنهد  -ج

 .غيابه

نههاء أو أي عضههو فيههه ألي سههبب مهه  اذا شههغر مرأههه رئههيس مجلههس األم -د

سههباب فيعههي  بههديل لههه للمههدة الملبقيههة وفقهها  للخريقههة اللههي جههر  فيههها األ

 .تعيي  م  شغر مرأهه

 للجامعههة أن يعههي  رئيسهها  ال يجههو  للههرئيس أو مهه  أههان رئيسهها سههابقا  -ههه 

سههنوات علههى ترأههه  خمههسلمجلههس أمنائههها قبههل مههرور مههدة ال تقههل عهه  

العامههل فههي  أو المواهه  منصههبه، أمهها ال يجههو  لعضههو هيئههة اللههدريس

 م  بي  أعضائه. الجامعة  أن يكون عضوا  في مجلس أمنائها

ال يجو  للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضهوا  فهي  -و

 جلس أمناء جامعة أخر .م

لجانهها  أأاديميههة ورداريههة وماليههة وقانونيههة ولههه يشههكل مجلههس األمنههاء  -1- 

تشههكيل أي لجنههة يراههها ال مههة لدراسههة المواقههي  اللههي يحيلههها رليههها 
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 .وذلك اسب اخلصاص أل لجنة

( مه  ههذه ال قهرة 1تكون أل لجنة م  اللجان المشار اليها في البند ) -2

 م  بي  أعضائه. األمناء مجلسبرئاسة م  يسميه 

الحر  الجامعي مرة أل شهر علهى  داخلجلماعاته ريعقد مجلس األمناء  -ح

األقههل وألمهها دعهها الحاجههة رلههى ذلههك، وتخصهها الجامعههة مكانهها  مناسههبا  

عمههالهم وعقههد أجههها  اإلداري المسههاند لههه لمهاولههة اللمجلههس األمنههاء و

ضهائه مكافه ة يحهدد جلماعاتهم، على أن تصهر  لهرئيس المجلهس وأعر

مقهههدارها بمقلضهههى تعليمهههات يصهههدرها المجلهههس للجامعهههات الرسهههمية 

 .وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة

 يصدر مجلس األمناء اللعليمات الال مة للنظيم اجلماعاته وأعماله. -ط

 

  -على النحو اللالي:أمناء الجامعة الرسمية  يشكل مجلس -أ-9المادة

 مناء.رئيس مجلس األ -1

مهه  خههارج أههاديميي  ممهه  يحملههون رتبههة األسههلاذية أأعضههاء  أربعههة -2

 .الجامعة

 .م  قخاع الصناعة واللجارة ثالثة أعضاء -3

 م  ذوي الخبرة والرأي. أربعة أعضاء -4

 رئيس الجامعة -5

  -على النحو اللالي:أمناء الجامعة الخاصة  يشكل مجلس -ب

 األمناء بلنسيب م  الهيئةرئيس مجلس  -1

مهه  خههارج أههاديميي  ممهه  يحملههون رتبههة األسههلاذية أأعضههاء  أربعههة -2

 يخلارهم المجلس .الجامعة

 بلنسيب م  الهيئة. الصناعة واللجارةان م  قخاع نثاعضوان  -3

ي م  غير أعضاء الهيئة ت نسبها م  ذوي الخبرة والرأثنان اعضوان  -4

 .الهيئة على أن يكون أادهما م  المجلم  المحلي

 ثالثة أعضاء تنسبهم الهيئة م  بي  أعضائها. -5

 رئيس الجامعة -6

 

ي عي   رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبهل اسهلقاالت هم  -ج

علههى تنسههيب رئههيس الههو راء المسههلند الههى  بههارادة ملكيههة سههامية بنههاء  



 

 وتعديالته 2018(  لسنة 18األردنية رقم ) قانون الجامعات 5

  

 

 .توصية المجلس

الحهاالت تنلهي خدمة رئهيس مجلهس األمنهاء وأي عضهو فيهه فهي أي مه   -د

 اللالية:

 انلهاء مدة تعيينه أو قبول اسلقالله م  المجلس. -1

رع ائه م  منصبه بقرار م  المجلهس فهي الجامعهة الرسهمية وبقهرار مه   -2

المجلههس بنههاء  علههى تنسههيب مبههرر مهه  المجلههس أو الهيئههة أههل  بحسههب 

 اخلصاصه في الجامعة الخاصة.

ههذه المهادة، يعهي  رئهيس ( م  ب( م  ال قرة )2م  مراعاة أاكا  البند ) -ه 

وأعضههاء مجلههس أمنههاء الجامعههة الخاصههة وتقبههل اسههلقاالتهم ويع ههون مهه  

 .بناء على تنسيب الهيئة مناصبهم بقرار م  المجلس

رذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه ألي سهبب  - و

 م  األسباب في عي  بديل له بالخريقة ن سها. 

منههاء اكمهها فههي اههال تغيههب العضههو عهه  مجلههس األتنلهههي العضههوية فههي  - 

دون عههذر   مل رقههة اجلماعههاتأو خمسههة  مللاليههة جلماعههاتااضههور ثالثههة 

  .يقبله رئيس مجلس األمناء

 

 -يلولى مجلس األمناء المها  والصالايات اللالية: -10المادة

 رسم السياسة العامة للجامعة.  -أ

رقهههرار الخخهههة السهههنوية واالسهههلراتيجية للجامعهههة بنهههاء علهههى تنسهههيب  -ب

 مجلس الجامعة وملابعة تن يذها وتقييمها.

تقييم أداء الجامعة وقياداتها م  الجوانب جميعها بما فيهها األأاديميهة  -ج

واإلداريههة والماليههة والبنيههة اللحليههة، ومناقشههة تقههارير اللقيههيم الههذاتي 

 المقدمة منها دوريا .

تقههديم تقريههر سههنوي عهه  أداء الجامعههة ورئيسههها رلههى المجلههس وفقهها  -د

 لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.

تعيي  نواب الهرئيس والعمهداء فهي الجامعهة ورؤسهاء ال هروع، وذلهك  -ه 

 بلنسيب م  الرئيس.

اللنسيب للمجلس بانشاء الكليات واالقسا  والمعاهد والمراأه العلميهة  -و

 أو خارجها. المملكة اللابعة لها داخل

اللنسههيب للمجلههس بانشههاء البههرامج واللخصصههات األأاديميههة ودمجههها  - 
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 أو وق  القبول فيها. في غيرها أو رلغائها

تحديههد الرسههو  الدراسههية اللههي تسههلوفيها الجامعههة مهه  الخلبههة فههي   -ح

 مخلل  اللخصصات.

معهايير فقها  لو تحديد أعداد المقبولي  في اقهول اللخصصهات المخلل هة -ط

وقههبط الجههودة، وذلههك بلوصههية مهه  مجلههس العمههداء قههم   علمههاداال

 السياسة العامة اللي يقرها المجلس.

مناقشههة الموا نههة السههنوية للجامعههة وبياناتههها الماليههة واسههاباتها -1-ي

الخلامية ورقرارها بعد الموافقة عليها م  مجلس الجامعة، ورفعها 

شهههه وعة بلقريههههر للمجلههههس للمصههههادقة عليههههها، علههههى أن تكههههون م

 المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.

ة المحاسههبواههدة الرقابههة الداخليههة وديههوان  طههالع علههى تقههاريراإل -2

جراءات الملخذة بخصوصهها فهي واسل ساراته وعلى اإلجابات واإل

 الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.

 السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون اسلومارها. -ك

قبهههول المسهههاعدات واللبرعهههات والهبهههات والمهههنح والوصهههايا والوقههه   -ل

شههريخة موافقههة مجلههس الههو راء عليههها اذا أانهها مهه  مصههدر غيههر 

  .أردني

الموافقة على عقد ات اقيات اللعاون الوقهافي والعلمهي واللكنولهوجي  -1- 

وغيرهههها مههه  االت اقيهههات بهههي  الجامعهههة ومويالتهههها داخهههل المملكهههة 

 وخارجها.

اللوصهههية للمجلهههس بالموافقهههة علهههى عقهههد ات اقيهههات اللعهههاون بهههي   -2

الجامعههههة ومويالتههههها داخههههل المملكههههة وخارجههههها أو فههههي البههههرامج 

درجات علمية شهريخة واللخصصات اللي تؤدي رلى الحصول على 

 علماد الخاص.اصولها على اإل

رجهراءات  سهلكماللهى المجلهس إلرنظمة ورفعها مناقشة مشروعات األ -ن

 صول. رقرارها اسب األ

تعيههي  محاسههب قههانوني خههارجي للههدقيا الحسههابات الماليههة الخلاميههة  -س

 للجامعة وتحديد أتعابه بلنسيب م  مجلس الجامعة.

أي أمور أخر  تلعلا بالجامعة يعرقها رئيس مجلس األمناء ممها ال  -ع

تدخل في صالايات أي جهة مه  الجههات المنصهوص عليهها فهي ههذا 
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 قانون واللشريعات المعمول بها في الجامعة. ال

 

يكون لكل جامعة رئيس مل رغ إلدارتها يعي  لمدة أرب  سهنوات قابلهة  -أ -11المادة 

ل رتبههة لللجديههد لمههرة وااههدة، علههى أن يكههون أردنههي الجنسههية، وأشههغ

 س وأن ال يكون عضوا  في المجلس.األسلاذية أعضو هيئة تدري

رسمية بارادة ملكيهة سهامية بنهاء  علهى تنسهيب يعي  رئيس الجامعة ال -ب

 .المجلس

علهى تنسههيب  يعهي  رئهيس الجامعهة الخاصههة بقهرار مه  المجلههس بنهاء   -ج

مجلههس األمنههاء علههى أن ال يكههون شههريكا  أو مسههاهما  فههي المالههك أو 

عضوا  في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر اقوقه وامليا اته بقهرار مه  

مجلههس األمنههاء بنههاء علههى تنسههيب الهيئههة وبموجههب عقههد خههاص مهه  

 الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس األمناء.

 -:  الحاالت اللاليةتنلهي خدمة الرئيس في أي م -د

 .نلهاء مدة تعيينه أو قبول اسلقالله م  المجلس أو وفاتهر -1

ع ههاؤه مهه  منصهههبه بقههرار مهه  المجلهههس فههي الجامعههة الرسهههمية، ر -2

على تنسيب مسبب م  مجلس األمناء في  وبقرار م  المجلس بناء  

 الجامعة الخاصة.

ئهة اللدريسهية فهي الهي عضهوا   علبهارهبايمارس الهرئيس صهالاياته  -1-ه 

 للجامعة، ويلب  راد  الكليات أو األقسا  األأاديمية فيها.

عضههاء أنلهههاء خههدمات الههرئيس السهه  القانونيههة المحههددة إلذا بلهه  ر -2

لى اي  رالهيئة اللدريسية في الجامعة فيسلمر في رئاسله للجامعة 

 نلهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في ال قرة )أ( م  هذه المادة. ر

بدون رئيس ألأور م  أربعة أشهر  ال يجو  أن تسلمر رئاسة الجامعة  -و

 .ويلخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في اال مرور تلك المدة

يلقاقههى رئههيس الجامعههة الرسههمية المعههي  رئيسهها فههي غيههر جامعلههه  - 

ة مكافه ة نهايهة الخدمهة مه  جامعلهه الرسهمية األصهلية يالرسمية األصهل

فيها، وتحسهب لهه مسهلحقاته الماليهة المكلسهبة ساس مدة خدمله أعلى 

 ع  مدة عمله في الجامعة الرسمية المعي  رئيسا لها وتلحملها عنه.

يسلمر الرئيس الذي تنلهي خدمله في الجامعهة الرسهمية وفقها ألاكها   -ح

ال قههرة )د( مهه  هههذه المههادة فههي رشههغال رتبههة األسههلاذية فههي الجامعههة 
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علهههه الرسهههمية األصهههيلة وبههه على الرسهههمية اللهههي ترأسهههها أو فهههي جام

 مربوطها ما لم ي شِعر الجامعة بعد  رغبله في االسلمرار.

 يجدد تعيي  الرئيس بقرار م  المجلس. -ط

 

الرئيس مسؤول أما  مجلس األمناء ع  ردارة شهؤون الجامعهة، وههو  -أ -12المادة 

 -:آمر الصر  فيها، ويمارس المها  والصالايات اللالية

الجامعهههة أمهههها  الجههههات الرسههههمية والقضهههائية والهيئههههات تمويهههل  -1

واألشخاص جميعهم وتوقي  العقهود نيابهة عنهها وفقها للصهالايات 

الممنواة له بموجهب ههذا القهانون واللشهريعات المعمهول بهها فهي 

 الجامعة وبما ال يلعار  م  قانون اللعليم العالي والبحث العلمي.

لعلمية والمالية واإلداريهة وفقها  ردارة شؤون الجامعة األأاديمية وا -2

ألاكهها  هههذا القههانون واألنظمههة واللعليمههات والقههرارات الصههادرة 

 .بمقلضى أي منها

دعههوة مجلههس الجامعهههة ومجلههس العمههداء رلهههى االنعقههاد ورئاسهههة  -3

اجلماعاتهمهها واإلشههرا  علههى توثيهها القههرارات الصههادرة عنهمهها 

 .وملابعة تن يذها

السنوية للجامعة رلى مجلهس الجامعهة لدراسهلها تقديم خخة العمل  -4

 .ورفعها رلى مجلس األمناء

وتقديمه للهيئة في اهال رعداد مشروع الموا نة السنوية للجامعة  -5

الجامعة الخاصهة ألخهذ الموافقهة عليهه ولمجهس الجامعهة فهي اهال 

الجامعة الرسمية تمهيهدا  لرفعهه فهي الحهاللي  رلهى مجلهس األمنهاء 

 المخلا. 

 قديم تقارير سنوية عه  أداء الجامعهة رلهى مجلهس الجامعهة مبينها  ت -6

فيها مؤشرات األداء العالميهة فهي مجهاالت اللعلهيم العهالي والبحهث 

العلمي وخدمة المجلم  واألنشخة األخهر ، وأي اقلرااهات يراهها 

مناسبة للخوير الجامعة وفقا   لآللية المعلمدة لهذلك علهى أن يقهو  

 .لها ورفعها رلى مجلس األمناءمجلس الجامعة بمناقش

تعليا الدراسة أليا أو جهئيا في الجامعة، وذلك فهي الحهاالت اللهي  -7

تخهاذ موهل ههذا القهرار، ورذا  ادت مهدة تعليها رير  أنها تسهلدعي 

الدراسههة علههى أسههبوع فعلههى الههرئيس عههر  األمههر علههى مجلههس 
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 تخاذ القرار المناسب بش نها .األمناء إل

األمناء بلعيي  نواب الهرئيس والعمهداء ورؤسهاء اللنسيب لمجلس  -8

 فروع الجامعة.

أي صالايات أخهر  مخولهة لهه بموجهب اللشهريعات المعمهول بهها  -9

 .في الجامعة أو أي مها  يكل ه بها مجلس األمناء

للرئيس ت ويض أي م  الصالايات المخولة رليه رلهى أي مه  نوابهه  -ب

رئهيس فهرع الجامعهة أهل فهي  أو العمداء أو المديري  في الجامعهة أو

 .نخاق اخلصاصه على أن يكون الل ويض خخيا  ومحددا  

يخلهار الهرئيس أاهد نوابهه للقيها  ب عمالهه وممارسهة صهالاياته عنهد  -ج

غيابه، وفي اال شغور منصب الرئيس يكل  رئيس مجلس األمنهاء 

أاد نواب الرئيس أو أاد العمداء في اال عد  وجهود نائهب للهرئيس 

لههى اههي  تعيههي  رئههيس رعمالههه ويمههارس أافههة صههالاياته ليقههو  ب 

 للجامعة وفقا ألاكا  هذا القانون.

 

 يعي  نواب الرئيس ورؤساء ال هروع  بقهرار مه  مجلهس األمنهاء بنهاء   -أ -13المادة 

علهى تنسههيب الهرئيس لمههدة ثهال  سههنوات قابلهة لللجديههد لمهرة وااههدة، 

 وتنلهههي خدمههة أي   مههنهم بانلهههاء مههدة تعيينههه أو بقبههول اسههلقالله أو

  .باع ائه م  منصبه بالخريقة ذاتها بوفاته أو

يشلرط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية، وأشهغل رتبهة  -ب

يقبلههها المجلههس أن يكههون  لونائيةاسههاألسههلاذية، و يجههو  فههي اههاالت 

 أاد نواب الرئيس مم  ال يحملون الجنسية األردنية. 

يصههدر الههرئيس قههرارا  يحههدد فيههه مههها  وصههالايات نوابههه ورؤسههاء  -ج

 ال روع.

 

يكههون لكههل جامعههة مجلههس يسههمى )مجلههس الجامعههة( برئاسههة الههرئيس  -أ -14المههادة 

 -:وعضوية أل م 

 .نواب الرئيس -1

مهه  العمههداء يسههميهم الههرئيس لمههدة سههنة وااههدة وباللنههاوب ثالثههة  -2

 فيما بينهم.

عضو هيئهة تهدريس عه  أهل أليهة أو عضهوي  عه  أهل أليهة يهيهد  -3
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عهههدد أعضهههاء هيئهههة اللهههدريس فيهههها علهههى خمسهههة عشهههر عضهههوا  

ينلخههبهم أعضههاء هيئههة اللههدريس فههي أههل أليههة فههي مخلهه  أههل عهها  

يميهة فهي الكليهة فهي جامعي، علهى أن يراعهى تمويهل األقسها  األأاد

 اال  يادة اللمويل ع  عضو وااد.

ثالثة مه  مهديري الواهدات األأاديميهة وال نيهة واإلداريهة والماليهة  -4

 .في الجامعة

 .اثني  م  المجلم  المحلي -5

 .اثني  م  ممولي الخلبة -6

 .أاد خريجي الجامعة -7

( 5) ( و4يلم تعيي  أعضاء المجلس المنصوص علهيهم فهي البنهود ) -ب

( م  ال قرة )أ( م  هذه المادة بقرار م  الرئيس لمدة سنة 7( و)6و)

 واادة قابلة لللجديد لمرة واادة.

 

 -: يلولى مجلس الجامعة المها  والصالايات اللالية -15المادة 

العمل على رفه  مسهلو  الخهدمات اللهي تقهدمها الجامعهة فهي مجهاالت  -أ

 .والخدمة العامةاللعليم والبحث العلمي واللدريب 

اللههي يعههدها  للجامعههة مشههاري  اإلنمائيههةلدراسههة الخخههة السههنوية ل -ب

الرئيس، ورفعها رلى مجلهس األمنهاء إلصهدار قهراره بشه نها. أمها رذا 

أانا الجامعة خاصة فلعهر  الدراسهة علهى الهيئهة للموافقهة عليهها 

 .قبل رفعها لمجلس األمناء

سهلكمال اإلجهراءات وعات أنظمة الجامعهة وتعليماتهها إلمناقشة مشر -ج

 .الال مة بش نها

مناقشهههة مشهههروع الموا نهههة السهههنوية للجامعهههة واسهههابها الخلهههامي  -د

السنوي وبياناتهها  الماليهة و الموافقهة عليهها تمهيهدا  لرفعهها لمجلهس 

 .األمناء

دا  الموافقههة علههى تقههارير أداء الجامعههة وأنشههخلها ورنجا اتههها تمهيهه -ههه 

 .لرفعها رلى مجلس األمناء

 النظر في أي أمور أخر  تلعلا بالجامعة يعرقها الرئيس عليه. -و

 

يكههون لكههل جامعههة مجلههس يسههمى )مجلههس العمههداء( برئاسههة الههرئيس  -أ -16المههادة 



 

 وتعديالته 2018(  لسنة 18األردنية رقم ) قانون الجامعات 11

  

 

 -:وعضوية أل م 

 .نواب الرئيس -1

 .عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي -2

 :المها  والصالايات اللاليةيلولى مجلس العمداء  -ب

اللوصههية لمجلههس األمنههاء بانشههاء الكليههات والمعاهههد واألقسههها   -1

 .والمراأه العلمية داخل المملكة

اللوصهههههية لمجلهههههس األمنهههههاء بانشهههههاء البهههههرامج واللخصصهههههات  -2

 .رلغائهاوق  القبول فيها أو  األأاديمية ودمجها في غيرها أو

لجامعههة وتههرقيلهم وتوبيههلهم تعيههي  أعضههاء هيئههة اللههدريس فههي ا -3

نلدابهم ورعارتهم ومنحهم اإلجا ات رونقلهم م  فئة رلى أخر  و

بمهها فههي ذلههك رجهها ة الل ههرغ العلمههي واإلجهها ة دون راتههب وقبههول 

اسلقاالتهم ورنهاء خدماتهم ونقلهم م  وادة تنظيمية رلى أخر  

 .داخل الجامعة

تقيهههيم أعمهههال أعضهههاء هيئهههة اللهههدريس وأنشهههخلهم األأاديميهههة  -4

تخهاذ القهرارات المناسهبة روأساليب تدريسهم وبحوثهم العلميهة و

 .بش نها

ري اد أعضاء هيئة اللدريس والمحاقري  المل رغي  ومسهاعدي  -5

البحث أو اللدريس وال نيهي  العهاملي  فهي المجهال األأهاديمي فهي 

علميههة ودورات تدريبيههة وفقهها  لنظهها   الجامعههة فههي بعوههات ومههها 

 .اإلي اد المعمول به في الجامعة

دراسة مشاري  الخخط الدراسهية المقدمهة مه  مجهالس الكليهات  -أ-6

 .والمعاهد والمراأه ومناقشلها ورصدار قراراته بش نها

وق  أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعيهة ومسهلو  البهرامج  -ب

 رلى مجلس األمناء إلقرارها.والخريجي  في الجامعة ورفعها 

تقيهيم مسهلو  األداء األأهاديمي واإلداري واللحصهيل العلمهي فههي  -7

الجامعة قم  معايير وقوابط محددة بنماذج معلمدة واسلخدا  

اللغذيههة الراجعههة لللخههوير ورفعههها فههي تقههارير دوريههة لمجلههس 

 .األمناء

المنهوي ب عهداد الخلبهة و ب سهس القبهول اللنسيب لمجلس األمنهاء -8

قبولهم سنويا  في اقول اللخصصات قم  الخاقهات االسهليعابية 
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اللعلهيم علماد مؤسسهات رالعامة والخاصة المعلمدة لها م  هيئة 

 .للها  بهاالعالي وقمان جودتها واإل

 .منح الدرجات العلمية وال خرية والشهادات -9

 .رنشاء أراسي األسلاذية -10

تسهههلوفيها  اللهههي ار الرسهههو  بمقهههد األمنهههاء اللوصهههية لمجلهههس  -11

 .الجامعة

ممها  فهي الجامعهة النظر في أي موقوع يلعلا بالعمل األأهاديمي -12

يدخل قم  اخلصهاص أي جههة أخهر  أو يعرقه الرئيس عليه 

 .وفقا ألاكا  اللشريعات النافذة

وق  اللعليمات الال مة للن يذ أاكا  األنظمة ذات العالقة بالعمل  -13

 .الجامعةاألأاديمي في 

 

يعي  العميد بقرار م  مجلس األمناء بن  اء على تنسيب الهرئيس لمهدة  -أ -17المادة 

سههنلي  قابلههة لللجديههد لمههرة وااههدة شههريخة أن يكههون قههد أشههغل رتبههة 

األسلاذية، وتنلههي خدملهه بانلههاء مهدة تعيينهه أو بقبهول اسهلقالله أو 

  .باع ائه م  منصبه بالخريقة ذاتها

العميهههد مسهههؤوال عههه  ردارة الشهههؤون األأاديميهههة واإلداريهههة يكهههون  -ب

والماليههة للكليههة وأمههور البحههث العلمههي فيههها، ويلههولى تن يههذ قههرارات 

مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقد  تقريرا رلهى الهرئيس 

فههي نهايههة أههل عهها  دراسههي أو عنههد طلههب الههرئيس عهه  أداء أليلههه 

 .وأنشخلها المخلل ة

لههس األمنههاء بلنسههيب مهه  الههرئيس وفههي اههاالت خاصههة يجههو  لمج -ج

واسب تقديره تعيي  أاد أعضاء هيئة اللدريس مه  الرتهب األخهر  

قائمهها ب عمههال عميههد الكليههة، وتنلهههي خدملههه بانلهههاء مههدة تعيينههه أو 

 .بقبول اسلقالله أو بلعيي  بديل له

لهون للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيي  نائب أو أأور له مم  يحم -د

رتبة األسلاذية، لمدة سنة قابلة لللجديد، ويلولى نائهب العميهد القيها  

باألعمال والمها  اللي يكل ه بهها العميهد وممارسهة الصهالايات اللهي 

ي وقههها رليههه، علههى أنههه يجههو  عنههد الضههرورة وبموافقههة مجلههس 

األمناء تعيهي  أاهد أعضهاء الهيئهة اللدريسهية ممه  لهم يشهغلوا رتبهة 
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 .ئبا  للعميداألسلاذية نا

يخلار العميد أاد نوابه للقيها  ب عمالهه وممارسهة صهالاياته عنهد  -1-ه 

 .غيابه

فههي اههال شههغور منصههب العميههد يكلهه  الههرئيس أاههد نههواب العميههد  -2

للقيا  ب عمال العميد  وممارسة صهالاياته الهى اهي  تعيهي  عميهد 

 .للكلية وفقا ألاكا  ال قرة )أ( م  هذه المادة

وجود نائب للعميد يكل  الرئيس أاد أعضهاء الهيئهة  في اال عد  -3

اللدريسههية للقيهها  ب عمههال العميههد وممارسههة صههالاياته الههى اههي  

تعيهي  عميهد للكليههة وفقها ألاكهها  ال قهرة )أ( مه  هههذه المهادة خههالل 

 مدة ال تلجاو  ثالثة أشهر.

 

المعاههد  يجو  تعيي  عمداء آخري  غير عمداء الكليات للهولي مسهؤولية -18المادة 

أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمها  المحددة لهم بموجهب 

األنظمههة واللعليمههات المعمههول بههها فههي الجامعهه ة، ويلهه م تعيينههه م وفقهها 

 ( م  هذا القانون.17ألاكا  المادة )

 

يكون لكل ألية مجلس يسمى )مجلس الكلية( برئاسة العميد وعضوية  -أ -19المادة 

 -: أل م 

 .نواب العميد -1

 .رؤساء األقسا  األأاديمية في الكلية -2

مموههل عهه  أههل قسههم أأههاديمي فههي الكليههة ينلخبههه أعضههاء الهيئههة  -3

 .اللدريسية في القسم في مخل  أل عا  دراسي

اثنههي  مهه  خههارج الجامعههة مهه  ذوي االخلصههاص والخبههرة يعينههان  -4

قابلهة لللجديهد بقرار م  الرئيس وباللشاور مه  العميهد لمهدة سهنة 

 لمرة واادة.

يشههكل للكليههة المسههلحدثة مجلههس مؤقهها بقههرار مهه  مجلههس العمههداء  -ب

بنههاء علههى تنسههيب الههرئيس يلكههون مهه  رئههيس وثالثههة أعضههاء علههى 

األقل يمارس صالايات عميد الكلية ومجلسها ومجالس األقسا  رلهى 

 .اي  تعيي  عميد للكلية ومجلس لها ومجالس االقسا  فيها

 :مجلس الكلية المها  والصالايات اللالية يلولى -ج
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 العلميهة الهدرجات مهنح وشهروط الكليهة فهي الدراسهة خخة اقلراح -1

 .فيها والشهادات

  .واالقسا  الكليات مجالس تقلراها اللي الدراسية المناهج رقرار  -2

 علهى المشهرفي  تعيهي  فهي العليها الدراسهات عمهادة مه  اللنسيا  -3

 .المناقشة لجان وتشكيل العلمية، الرسائل

 عليهههها، واإلشهههرا  الكليهههة، فهههي االملحانهههات رجهههراءات تنظهههيم -4

 القهرار واتخهاذ المخلصهة األقسها  مه  الهواردة نلائجهها ومناقشة

 .بش نها المناسب

 .والشهادات العلمية الدرجات بمنح العمداء مجلس رلى اللنسيب -5

 باللنسيا وتشجيعه الكلية في العلمي البحث تنظيم على اإلشرا  -6

 .العليا والدراسات العلمي البحث عمادتي م 

 الكليهة فهي اللهدريس هيئهة ب عضهاء الملعلقة األمور في اللوصية -7

 وترقيهة تعيهي  مه  فيهها، اللهدريس ب عمال القائمي  م  وغيرهم

 وقبهول الدراسهية، اإلجا ات ومنح وري اد، ورعارة وانلداب ونقل

 األنظمة أاكا  بموجب الجامعية األمور م  ذلك وغير االسلقالة،

 .بها المعمول واللعليمات

 .رعداد مشروع الموا نة السنوية للكلية -8

 النظر في المسائل اللي يحيلها رليه العميد. -9

 

 القسههم رئههيس مهه  يلهه ل  مجلههس الكليههة أقسهها  مهه  قسههم لكههل يكههون -أ-20المههادة 

 .جميعهم فيه اللدريس هيئة وأعضاء

 :اللالية والمسؤوليات والصالايات المها  القسم مجلس يلولى -ب 

 .القسم في الدراسية الخخط اول الكلية مجلس رلى االقلرااات تقديم -1

 .القسم في للمواد اللدريسية المناهج اقلراح  -2

 مشهروعات علهى واالطالع القسم، في العلمي البحث أنشخة تشجي   -3

 ألغههرا  أأانهها سههواء الال مههة اللوصههيات وتقههديم العلمههي، البحههث

 .العلمية والندوات المؤتمرات في المشارأة أ  النشر أ  الدعم

 والمحاقرات. الدروس تو ي  اول االقلرااات تقديم -4

 أعلههى فئههة رلههى فئههة مهه  والنقههل واللرقيههة اللعيههي  طلبههات فههي النظههر  -5

 ورصهدار واالسهلقالة، واإلجها ة واالنلهداب واإلعهارة والنقل واللوبيا
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 عضهو يشهلرك ال أن علهى النافهذة، لللشهريعات وفقا بش نها توصياته

 مه  أهان رذا رال أعهاله األمور م  أي في النظر ف ي اللدريسية الهيئة

  .منها أعلى رتبة م  أو ن سها الرتبة

  .للقسم السنوي اللقرير مشروع رعداد -6

  .والجامعة والكلية القسم مصلحة تخد  موقوعات أي اقلراح -7

 رئهيس عليهه يعرقهها أو العميهد رليهه يحيلها موقوعات أي دراسة  -8

  .القسم

 فيهه، اللهدريس سهير واسه  القسهم ردارة عه  مسؤول القسم رئيس  -ج

 مهه  يلعههار  ال بمهها فيههه العههاملي  أداء وتقيههيم العلمههي، البحههث وتنميههة

   .النافذة اللشريعات أاكا 

 بقهرار لللجديهد قابلهة سهنة لمهدة لهه رئيسا القسم في األساتذة أاد يعي  -د

 خاصهة اهاالت فهي يجهو  أنهه رال العميهد تنسهيب علهى بنهاء الهرئيس م 

 هيئهة أعضهاء أاهد تعيهي  الكلية عميد تنسيب على بناء الرئيس يقدرها

 رئهيس غيهاب اال وفي القسم، رئيس ب عمال قائما القسم في اللدريس

 بمهامهه للقيها  القسهم أعضهاء أاد العميد يكل  منصبه شغور أو القسم

 هههذه ألاكهها  وفقهها لههه رئههيس تعيههي  أو القسههم رئههيس عههودة اههي  الههى

 .ال قرة

 

علهههى الهههرغم ممههها ورد فهههي أي تشههري  آخهههر، يسهههمح ألعضهههاء هيئهههة  -أ -21المههادة 

اللدريس في الجامعات الجم  بي  ما يلقاقونه في جامعهاتهم ورواتهبهم 

 اللقاعدية.

يجو  ألي عضو هيئة تدريس االنلقهال مه  جامعهة رسهمية رلهى  -1 -ب

جامعههة رسههمية أخههر  بموافقهههة مجلسههي العمههداء فههي الجهههامعلي  

المعنيلي  وفي هذه الحالة تعلبر الخدمة فهي الجامعهة المنلقهل رليهها 

خدمة مسلمرة لكافة الغايات وتنقل اقوقه المالية أافة م  الجامعة 

 المنلقل منها فور انلهاء عمله فيها رلى الجامعة المنلقل اليها.

تعلبر خدمة عضو هيئة اللدريس المعي  فهي الجامعهة الرسهمية  -2

 .  اال تعيينه في جامعة رسمية اخر  خدمة مسلمرة في

ال يجو  أن يعي  عضو هيئة اللدريس الملله  بالخدمهة لجامعهة فهي   -ج

 أي جامعة أخر  رال بموافقة جامعله االصلية.  
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 سبعي  عاما.  ال يجو  ان تهيد س  عضو هيئة اللدريس على -1 -د

( مه  ههذه ال قهرة، يجهو  تمديهد 1على الهرغم ممها ورد فهي البنهد ) -2

خدمة عضو هيئة اللدريس الذي يشغل رتبهة االسهلاذية فهي الجامعهة 

سنة فسنة لمدة ال تهيهد علهى خمهس سهنوات شهريخة ان يكهون الئقها 

صههحيا لممارسههة اعمالههه االأاديميههة بقههرار مهه  مجلههس العمههداء بنههاء 

 . مبررة م  المجالس المخلصة في الجامعةعلى توصية 

 

 -:عضو هيئة اللدريس في الجامعة هو -22المادة 

 .األسلاذ -أ

 .األسلاذ المشارك -ب

 .األسلاذ المساعد -ج

 .المدرس -د

 .المدرس المساعد -ه 

 األسلاذ الممارس. -و

 

ويوافه ا للجامعة الرسمية موا نة مسلقلة خاصهة بهها يعهدها الهرئيس  -أ -23المادة 

عليهههها مجلهههس الجامعهههة ويقرهههها مجلهههس األمنهههاء ويصهههادق عليهههها 

 المجلس.

للجامعههة الخاصههة موا نههة مسههلقلة خاصههة بههها يعههدها الههرئيس  -1 -ب

ويناقشها مجلس الجامعة وتوافها عليهها الهيئهة ويقرهها مجلهس 

 األمناء ويصادق عليها المجلس.

 المالهك اسهابات ع  مسلقل خاص اساب الخاصة للجامعة ي لح -2

 مخصصههات فيههه تههودع المملكههة فههي البنههوك أاههد فههي الهيئههة أو

 يهلم مها رليهها مضهافا السهنوية اللشهغيلية لموا نلها طبقا الجامعة

 ويهلم القانون هذا م ( 25) المادة م ( أ) لل قرة طبقا تخصيصه

 .الرئيس م  بقرار منه اإلن اق

ال رع، ويوافها ل رع الجامعة الرسمية موا نة مسلقلة يعدها رئيس  -ج

 .عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس األمناء

ل رع الجامعة الخاصة موا نة مسلقلة يعدها رئيس ال هرع ويناقشهها  -د



 

 وتعديالته 2018(  لسنة 18األردنية رقم ) قانون الجامعات 17

  

 

 هيئة ويقرها مجلس األمناء.المجلس الجامعة وتوافا عليها 

 

 -: تل ل  الموارد المالية للجامعة مما يلي -أ-24المادة 

 .الرسو  الدراسية -1

 .أموالها المنقولة وغير المنقولةري   -2

مههها يلحصهههل مههه  أنشهههخة تدريسهههية واسلشهههارية وبحويهههة للكليهههات  -3

والمعاهد والمراأه، وما يلحصل م  المشاري  اإلنلاجيهة والمرافها 

 .الجامعية

المساعدات والهبات والمنح والوصايا واللبرعات والوقه  شهريخة  -4

 .أردني موافقة مجلس الو راء رذا أانا م  مصدر غير

 .أي ريرادات أخر  -5

يضا  للموارد المالية للجامعهة الرسهمية مها يخصها لهها مه  مبهال   -ب

 .في الموا نة العامة للدولة

تنش  في الجامعة وادة رقابة وتدقيا داخلي ويعهي  مهديرها بقهرار  -1-ج

 .م  مجلس األمناء

تكون الوادة مسؤولة أما  مجلس األمناء مباشرة، وتلولى مراقبة  -2

األمور اإلدارية والمالية في الجامعهة، وعليهها تقهديم تقهارير ربعيهة 

 .ونص  سنوية وسنوية رلى مجلس األمناء

يرفهه  رئههيس مجلههس األمنههاء نسههخة عهه  اللقريههر نصهه  السههنوي و  -3

 اللقرير السنوي رلى المجلس للمصادقة عليهما.

 

 السهنوية موا نلهها مه %( 5) عه  نسبله تقل ال ما الجامعة تخصا -أ -25المادة 

 القهههانون ههههذا مههه ( 24) المهههادة فهههي الهههواردة الماليهههة مواردهههها مههه 

 العلميهههة والمهههؤتمرات والنشهههر واالبلكهههار العلمهههي البحهههث ألغهههرا 

 تقهل ال أن على والدألوراه، الماجسلير درجلي على للحصول واإلي اد

 والمهههؤتمرات والنشهههر واالبلكهههار العلمهههي للبحهههث المخصصهههة النسهههبة

 %(.1) ع  لإلي اد المخصصة النسبة تقل وال%( 3) ع  العلمية

 مه ( أ) ال قرة أاكا  وفا المخصصة النسبة م  ال ائض تحويل يلم -ب

 لههم رذا واالبلكههار العلمههي البحههث دعههم صههندوق لصههالح المههادة هههذه

 األغهرا  مه  ألي تخصيصهها تاريخ م  سنوات أرب  خالل تصر 
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 .ال قرة تلك في عليها المنصوص

 مها فه أور سهنوات عشهر ت سيسهها على مضى اللي للجامعة يخصا -ج

 مواردهها مه  السهنوية موا نلها م  سنويا األقل على%( 2) نسبله

 مبانيههها ت هيههل إلعههادة القههانون هههذا مهه ( 24) المههادة فههي الههواردة

 .فيها اللحلية والبنية تجهيهاتها وتحديث وصيانلها

 

 تحصهيل لقهانون وفقها تحصهل عامهة أمهواال الرسمية الجامعة أموال تعد -أ -26المادة

 .العامة األموال

 بها تلمل  اللي واللسهيالت اإلع اءات بجمي  الرسمية الجامعة تلمل  -ب

 رسههو  او قههرائب اي مهه  تع ههى أمهها الحكوميههة والههدوائر الههو ارات

 . نوعها أان مهما بلدية او اكومية

 

 الرسههمية الجامعههة تلههولى آخههر، تشههري  أي فههي ورد ممهها الههرغم علههى -أ -27المههادة 

 جميعههها العامههة والخههدمات باألعمههال القيهها  الخههاص ارمههها وداخههل

 أههدافها تحقيها يقلضهيها الله ي الضهرورية والمرافا الوسائل وتوفير

 امايههة وسههائل وتههوفير القههانون هههذا فههي عليههها المنصههوص وغاياتههها

 اللههي واإلنشههاءات األبنيههة رقامههة ذلههك فههي بمهها وموجوداتههها ممللكاتههها

 اللههي واللصههاميم والمخخخههات تقههرره الههذي لللنظههيم وفقهها رليههها تحلههاج

 .مناسبة تراها

 علهى يعملهون والهذي  الهرئيس مه  خخيها الم وقي  للموا ي  يكون -ب

 الهداخلي األمه  وا ه  ومنشهتتها وفروعهها الرسهمية الجامعهة اراسة

 .اخلصاصاتهم ادود في وذلك العدلية الضابخة ص ة فيها

 

 -على الرغم مما ورد في قانون الشرأات وأي تشري  آخر: -28المادة 

 الرأسههمالية والمشههاري  الن قههات عهه  مباشههرة مسههؤولة الهيئههة تكههون -أ

 الخاصهههة للجامعههة الال مههة والصهههيانة والمرافهها والمبههاني اإلنشههائية

 الخخهههة اسهههب تمويلهههها مهههوارد وتهههدبير الهيئهههة مههه  عليهههها الموافههها

  األمناء. مجلس م  المعلمدة

 صهورة به ي االأاديمية الجامعة شؤون بادارة اللدخل للهيئة يجو  ال -ب

  أانا.
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 لعملهها المنظمهة الماليهة والقيهود الحسهابات الخاصهة الجامعة تمسك  -ج

 واللقارير الحسابات وتكون عليها، الملعار  المحاسبية لألصول وفقا

 قهانوني محاسهب قبهل مه  لللهدقيا خاقهعة منها المسلخرجة الخلامية

 .الغاية لهذه الهيئة تعينه

 

 القههانون هههذا فهي عليههها المنصههوص المجهالس مهه  مجلههس أهل يجلمهه  -أ -29المهادة 

 .غيابه اال في عنه ينوب مم  أو رئيسه م  بدعوة

 مجلهس باسهلوناء لالجلمهاع مجالسهها مه  أي دعهوة الجامعة لرئيس -ب

 .األمناء

 رئيسه الى طلب تقديم مجلس أي أعضاء نص  ع  يقل ال لما يجو   -ج

 دعوتهههه الحالهههة ههههذه فهههي المجلهههس رئهههيس وعلهههى لهههه، اجلمهههاع لعقهههد

 .اليه الخلب تقديم تاريخ م  يوما عشر خمسة خالل لالجلماع

 

 المنصهوص المجهالس مه  مجلهس أي الجلمهاع القهانوني النصهاب يله ل  -30المادة 

 وتلخهههذ ألعضههائه، المخلقههة األغلبيههة بحضههور القههانون هههذا فههي عليههها

 .الحاقري  أعضائه أصوات ب أورية قراراته

 

 المجلهس رله ى مجلهس أي عه  الصهادرة القهرارات على االعلرا  يجو  -31المادة 

 .نهائيا قرارا عنه الصادر القرار ويكون مرتبة يعلوه الذي

 

 واالسهههلومار واالدخهههار لإلسهههكان صهههناديا رنشهههاء الرسهههمية للجامعهههة -32المهههادة 

 اللدريسهههية الهيئهههة تخههها أخهههر  صهههناديا وأي والخلبهههة واللبرعهههات

 اللبرعهههات صهههندوق باسهههلوناء صهههندوق أهههل ويلملههه  فيهههها، والعهههاملي 

 الملعلقهههة األاكههها  وتحهههدد االعلباريهههة، بالشخصهههية الخلبهههة وصهههندوق

 واالشهلراك رليهها االنلساب وشروط ردارتها وطريقة وغاياتها بانشائها

 األمههور وسههائر وتصهه يلها ذلههك علههى الملرتبههة والرسههو  منههها أي فههي

 .الغاية لهذه تصدر أنظمة بموجب بها الملعلقة

 

 العهالي بهاللعليم ملعلقهة أخهر  تشهريعات وأي القهانون ههذا أاكها  تسري -33المادة 

 داخهل العهالي اللعل يم يلولى لها فرع أي أو أردنية غير مؤسسة أي على
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 .تلبعها اللي للجهة القانونية الص ة أانا مهما المملكة

 

 لهها الداخلية األنظمة مشروعات رعداد الخاصة الجامعة أمناء لمجلس -أ -34المادة 

 الهيئة نظا  اعلماد ذلك يلضم  أن على إلقرارها المجلس رلى ورفعها

 سهههلم باسهههلوناء الرسهههمية الجامعهههات مههه  أي فهههي المخبههها اللدريسهههية

 .وجد رن الرواتب،

 المهادة، ههذه مه ( أ) ال قهرة فهي اليها المشار االنظمة اعلماد اي  الى -ب

 اعلمهاد عهد  اال في األردنية الجامعة في بها المعمول باألنظمة يعمل

 .بها خاصا نظاما الخاصة الجامعة

 

 هههذا أاكهها  للن يههذ الال مههة األنظمههة الههو راء مجلههس يصههدر -35المههادة 

 : الرسمية بالجامعات الملعلقة اللالية األنظمة ذلك في بما القانون

 البحهههث ومسهههاعدي والمحاقهههري  اللهههدريس هيئهههة أعضهههاء تعيهههي  -أ

 وجميه  والمسلخدمي  والموا ي  والملعاقدي  والمعاري  واللدريس

 ورعهارتهم وانلهدابهم ونقلهم وترقيلهم وتوبيلهم الجامعة في العاملي 

 دون واإلجها ة العلمهي الل هرغ رجها ة ذلهك فهي بمها اإلجا ات ومنحهم

 وواجبهاتهم اقوقهم وتعيي  خدماتهم ورنهاء اسلقاالتهم وقبول راتب

 .الجامعي بعملهم الملصلة الشؤون وسائر والمالية الواي ية

 شؤون االنلقال والس ر والل مي  الصحي.    -ب

 مساءلة وتقييم أداء القيادات األأاديمية في مؤسسات اللعل يم العالي.   -ج

 ممارسة العمل االأاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.   -د

 األمور المالية وشؤون اللوا   واألشغال.   -ه 

مهههنح الهههدرجات والشههههادات وتحديهههد شهههروطها وأسسهههها وقواعهههدها  -و

 ورجراءاتها.  

البعوات العلمية بما في ذلك اإلن اق على الموفهدي  والشهروط الملعلقهة  - 

 باإلي اد.  

 .أمور البحث العلمي -ح

 

 اللدريسههية الهيئههة بنههوادي الخاصههة اللعليمههات الجامعههة مجلههس يصههدر -36المههادة 
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 ب نشههخة تلعلهها أخههر  أمههور وأي الخلبههة ومسههاأ  والخلبههة والعههاملي 

 .والوقافية االجلماعية الخلبة

 

 أاكها  مه  يلعهار  رسهمية جامعهة أي قهانون في ورد نا ب ي يعمل ال -37المادة 

 .القانون هذا

 

(  وتعديالتههه 2009 لسههنة( 20) رقههم األردنيههة الجامعههات قههانون)  يلغههى -38المههادة 

 أن رلههى بمقلضههاه الصههادرة واللعليمههات باألنظمههة العمههل يسههلمر أن علههى

 . القانون هذا ألاكا  وفقا بها غيرها يسلبدل أو تلغى أو تعدل

 

 .القانون هذا ااكا  بلن يذ مكل ون والو راء الو راء رئيس -39المادة 
 


