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   :الرؤية
 نحو جامعة منافسة في سوق العمل والبحث العلمي والبيئة المستدامة  

VISION: 
Towards a Competitive University in Labor Market, Research and Sustainable Environment     

 الرسالة:
ورفد سوق العمل بالكفاءات المتخصصة القادرة على القيادة والريادة واالبداع  ،االسهام الفعال في التنمية المستدامة للمجتمع

على البحث العلمي  والتركيز ،ونقل التكنولوجيا ،واساليب التعليم والتعلم الحديثة ،والحوكمة ،من خالل توظيف التخطيط السليم
سات التعليم العالي والشراكة مع مؤس ،واختيار الكوادر البشرية المؤهله والخبيرة ،وتطوير بيئة علمية وتعليمية جاذبة ،التطبيقي
 وتطبيق معايير التنافسية وضمان الجودة. ،المرموقة

MISSION: 
An active contribution in the sustainable development of the society and providing the labor 
market with the specialized competencies capable of leadership, entrepreneur and creativity 
through implementing proper planning, wise governance, modern teaching and learning 
methods, transfer of technology and by focusing on applied scientific research, developing 
attractive scientific and teaching environment, choosing skilled and experienced man power, 
partnering with notable higher education institutions, and applying quality assurance and 
competiveness standards. 

 
 قيم الجامعة:

 االنتماء الوطني.. 1
 . القيادة والعمل بروح الفريق.8
 . النزاهه والشفافية.3
 . العدالة وتكافؤ الفرص.4
 . التعلم المستمر.5
 . احترام الرأي اآلخر والتعددية الثقافية2

University Values: 
1. National belonging 
2. Leadership and team work 
3. Integrity and transparency  
4.Justice and equal opportunities  
5.Continuous learning 
6.Others' opinion respect and cultural pluralism  
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 غايات الجامعة:
 الغاية الرقم

 المراجعة الدورية والتحسين المستمر للخطط التنفيذية بما يتوافق مع رؤية الجامعة ورسالتها وقيمها انجاز الخطة االستراتيجية وفق منهجية 1
 تعزيز دور مجالس الحاكمية ومتابعة مستوى أدائها وفاعلية قراراتها، وضمان نزاهتها وشفافيتها 2
ثة بحيث عتماد أساليب تعليم وتعلم حدياللخطط الدراسية، و  التركيز على استحداث التخصصات التطبيقية والتكنولوجية والتطوير المستمر 3

 تتواءم مع متطلبات سوق العمل
 توجيه الدعم نحو البحث العلمي التطبيقي ضمن األولويات الوطنية والتركيز على اإلبداع والريادة واإلبتكار 4
 القيادات المتميزة لتطوير بيئة حاضنة لجميع األنشطة الجامعيةتوظيف المصادر المالية والمادية وتأهيل الكوادر البشرية وتوفير  5
 التحسين المستمر للخدمات الطالبية ورفع مستوى تنافسية الطلبة في سوق العمل وتفعيل آليات التواصل مع الطلبة الخريجين 6
 ل للتعاون والشراكات داخليًا وخارجياً تعزيز المسؤولية المجتمعية من أجل اإلسهام في التنمية المستدامة، واالستثمار األمث 7
 السعي للحصول على شهادات ضمان الجودة وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات المحلية والدولية 8
 

University Goals: 
Goals No 

Accomplishing the strategic plan according to the cyclic revision methodology and continuous development 
of executive plans to meet the vision, mission and values of the university.  

1 

Strengthening the role of governing councils and follow up their performance and guaranteeing their integrity 
and transparency. 

2 

Focusing on creating applied and technical specializations, continuously developing the curricula, and 
adopting modern teaching and learning methods twinning with the requirements of the labor market. 

3 

Directing support towards applied scientific research within the frame of the national priorities and focusing 
on creativity, leadership and entrepreneur. 

4 

Implanting material and financial resources, qualifying the human cadres, providing the distinguished 
leadership to develop an environment that would incubate all university activities. 

5 

Continuous improvement of student’s services, upgrading the level of students' competitiveness in the labor 
market, and activating the mechanisms of communicating with the graduates.  

6 

Enhancing the social responsibility by participating in the continuous development and proper utilizing of 
cooperation and networking nationally and internationally.  

7 

Striving to get quality assurance certificates and advanced position in the national and world class university 
rankings. 

8 
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 تقديم

يّضم هذا الكتاب مجموعة من القوانين التي تُعدّ المحور الرئيس في رسم سياسات الجامعة التعليمية والبحثية، ومن أهمها: قانون 

التعليم العالي ، وقانون الجامعات األردنية، وقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ، ومجموعة من األنظمة 

المتعلقة بأعضاء الهيئة التدريسية، والبحث العلمي، والبعثات العلمية، واالشتراك في المؤتمرات، واالنتقال والسفر،  والتعليمات

ومنح الدرجات العلمية والفخرية، ومنح درجتي البكالوريوس والماجستير، ومجلس الطلبة، والمراكز العلمية، فضالً عن مجموعة 

لجامعة ومنها تعليمات األمن الجامعي، والسالمة العامة والمهنية، ودخول العاملين والطلبة أخرى من التعليمات التي أقّرتها ا

للحرم الجامعي، واستخدام المركبات داخل الحرم الجامعي، والمنح والتسهيالت على رسوم الساعات الدراسية، واستخدام 

 البوابات االلكترونية.

تجسيداً لرسالة الجامعة الرامية إلى االسهام الفعّال في  8102/8102ع بداية عام ويأتي اصدار هذا الكتاب في جامعة الزيتونة م

التنمية المستدامة للمجتمع، ورفد سوق العمل بالكفاءات المتخصصة القادرة على القيادة والريادة واإلبداع من خالل توظيف 

تطبيقي، نقل التكنولوجيا، والتركيز على البحث العلمي الالتخطيط السليم، والحوكمة الرشيدة، وأساليب التعليم والتعلم الحديثة و

وتطوير بيئة علمية وتعليمية جاذبة، واختيار الكوادر البشرية المؤهلة والخبيرة، والشراكة مع مؤسسات التعليم العالي المرموقة، 

يادة والعمل ثلة باالنتماء الوطني، والقوتطبيق معايير التنافسية وضمان الجودة،  فضالً عن تحقيق مجموعة من القيم السامية المتم

 بروح الفريق الواحد، والنزاهة والشفافية، والعدالة وتكافؤ الفرص، والتعليم المستمر، واحترام الرأي اآلخر والتعددية الثقافية. 

ودة، تلك نظام إدارة الجويأتي اصداره أيضاً تتويجاً للجهود التي قامت بها الجامعة في مجال التطوير والتحسين وبما يتوافق مع 

الجهود التي أثمرت عن حصول الجامعة على شهادة ضمان الجودة العالمية )األيزو( في جميع مكونات عملها األكاديمية 

واإلدارية، لتكون أو جامعة أردنية تحصل على هذه الشهادة بنسختها الحديثة التي تركز على القيادة وإدارة المخاطر، وحصول 

، والصيدلة، واآلداب، والعلوم وتكنولوجيا المعلومات على شهادة ضمان الجودة األردنية التي تمنحها هيئة كليات التمريض

اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، فضالً عن النتائج المتميزة في امتحان الكفاءة الجامعي في عدد من التخصصات 

 في الجامعة.  األكاديمية، واستكمال عدد من المشاريع الحيوية

ويتم تقديم هذا الكتاب بحلته الجديدة مع بداية كل عام دراسي مشتمالً على كافة التعديالت واإلضافات الجديدة انطالقاً من حرص 

ادارة الجامعة على توفير كل االحتياجات التي تهّم عضو هيئة التدريس، وتزويده بكل ما يعينه على اداء مهامه التدريسية 

ى أحسن وجه متمنياً على مجالس الحاكمية وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في جامعة الزيتونة األردنية والبحثية عل

 المراجعة المستمرة لهذا الكتاب، وااللتزام بكل ما ورد فيه بما يخدم العملية التعليمية والبحثية، ويسهم في تعزيز تنافسية الجامعة.

 رئيس الجامعة                                                                                                               

 عبيدات  ابراهيم أ.د. تركي
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  2118( لسنة 17قانون رقم )

 قانون التعليم العالي والبحث العلمي
 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (8012يسمى هذا القانون ) قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة   1المادة 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير   2المادة 
 ذلك:

 الوزارة                     :  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 :  وزير التعليم العالي والبحث العلمي.        الوزير              

 االتعليم العالي               :  التعليم الذي ال تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد  شهادة الدراسة الثانوية العامة أو م
 يعادلها.

 القانون.المجلس                     :  مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا 
 الرئيس                     :  رئيس المجلس.

 :  المؤسسات التي تتولى التعليم العـــالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة، أو غيرها   مؤسسات التعليم العالي  
في   عام أكاديمي كاملدراستها عن ال تقل مدة  والمهارات التدريبية التي حقل التخصص           :   مجموعة من المواد التعليمية

ية درجة علممؤسسات التعليم العالي ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على  من مؤسسة  أي
 شهادة في هذا الحقل.أو 

 المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون. واالبتكار الصندوق                   :  صندوق دعم البحث العلمي
 
 

 : الغايات التاليةإلى تحقيق  والبحث العلمي يهدف التعليم العالي  3المادة 
ة ،لتلبية احتياجات المجتمع بما يتواءم مع أهداف التنميمتخصصة في حقول المعرفة المختلفةأ.   إعداد كوادر بشرية مؤهلة و 

 وخططها الشاملة.
 النتماء الوطني والقومي.العقيدة اإلسالمية وقيمها الروحية واألخالقية وتعزيز ا ترسيخب.  
النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل االكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي اآلخر والعمل بروح  ترسيخج.   

 الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.
 .والريادة ارواالبتك لالبداع والتميز وصقل المواهبكاديمية والبحثية والنفسية واالجتماعية الداعمة د.   توفير البيئة األ

 .هـ.   تنمية االهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية
الترجمة منها التأليف العلمي بها و  ودعممراحل التعليم العالي  مختلف في تعلمية و.   اعتماد اللغة العربية لغة علمية تعليمية

ليها  .لها لغة مساندة أي لغة عالمية واعتبار ،وا 
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بين  ، وبناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على الربطفي تنمية المعرفة في مجاالت العلوم واآلداب والفنون وغيرها اإلسهامز.  
 األوساط البحثية، وتوجيه البحث العلمي وتطويره نحو توليد المعرفة واإلنتاج الصناعي والتكنولوجيا.

كسابهم مهارات مناسبة الستخدام ت تخصصاتهمالدارسين بلغة اجنبية واحدة على االقل في ميادين  قدراتح.  تنمية  كنولوجيا وا 
 المعلومات في تلك الميادين.
خاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع  ماورفع مستواه ماودعمه واالبتكار ط .  تشجيع البحث العلمي

 وتنميته.
بمستوى آداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها، وزيادة القدرة التنافسية العالمية لها من خالل تنمية قدرات  االرتقاءي.  

أعضاء الهيئتين التدريسية واالدارية فيها ومواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودمجها في التدريس 
 سسات والبرامج.والبحث والحصول على االعتماد الدولي للمؤ 

تشجيع التمايز والتنوع بين مؤسسات التعليم العالي لتمكينها من التركيز على البحث العلمي واستقطاب الكفاءات العلمية ك. 
 المتميزة له من جهة، والتدريس لتخريج الكوادر البشرية الالزمة لسد حاجات سوق العمل من جهة ثانية.

تفادة لالس ،قطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة اخرى إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين ال ل.
 من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق االستشارات والبحث العلمي التطبيقي.

 ساتها التعليميةومؤس لمي مع الدول.  توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العم
 والمؤسسات العربية واالسالمية واالجنبية وتوسيع ميادينه في االتجاهات الحديثة والمتطورة. ةوالمنظمات الدولي

 
 تتولى الوزارة المهام والصالحيات التالية:   4المادة 

ؤسسات التعليم والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مأ.    تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجاالتها التربوية 
 العالي.

 ديها.لب.   التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة ، لالستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية واالستشارية 
 لدول العربيةاالمؤسسات ذات العالقة في ج.   عقد االتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع 

 .والهيئات اإلقليمية والدولية واألجنبية واإلسالمية
 رجية.د.    تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العالقة بالتعليم العالي المحلية منها والخا

 هـ.   االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
و.   وضع أسس  إيفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤون 

 اإليفاد واالشراف عليه.
 متابعة شؤون الطلبة األردنيين في الخارج.ز.   

ح.   تنظيم شؤون الطلبة الوافدين الى المملكة والموفدين منها وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات  ذات 
 العالقة.

 ط.  إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه.
 ويد المجلس بأي دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات عالقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.ي.  تز 
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ر بما في ذلك مكاتب ارتباط وفروع الجامعات األجنبية غي ك.  تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي
قًا لنظام يصدر وف والجزاءات التي تفرض على المخالفة منها  التابعة لمؤسسات التعليم العالي وتحديد رسوم ترخيصها

 لهذه الغاية.
 نظام يصدر لهذه الغاية.ل ال.  تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفق

 ية.لغانظام يصدر لهذه ال ااألخرى وفق والمؤسسات م.  تنفيذ االتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول
 أ. يشكل مجلس يسمى ) مجلس التعليم العالي( برئاسـة الوزير وعضوية كل من:.    5المادة 

 .أمين عام الوزارة.1
 أمين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.8
 . وضمان جودتها رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.3
 الخبرة واالختصاص ممن يحملون رتبة األستاذية.ثالثة أكاديميين من ذوي .4
 .اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص.5
 التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة األردنية. مديرية . مدير2 

من الفقرة )أ( من هذه المادة وتنهى عضوية  أي منهم  (5و) (4. يعين األعضاء المنصوص عليهم في البند )1ب.             
 بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين باإلرادة الملكية السامية.

( من هذه الفقرة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة 1تكون مدة عضوية األعضاء المنصوص عليهم في البند ). 8 
 واحدة.

من هذه الفقرة ان ال يكون وزيرًا أو عضوًا في ( 1المنصوص عليهم في البند )رط في  أي من األعضاء يشت.3
 أو تعليمية مؤسسةأو رئيسًا لمجلس أمناء  فيهاموظفًا  رئيسًا لمؤسسة تعليمية أو نائبًا للرئيس أو مجلس االمة أو

 ية خاصة.أو شريكًا أو مؤسسًا لشخص معنوي يملك مؤسسة تعليم عضوًا فيه
 ج.   يختار المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس.          
ة يعلى أن يكون من بينها اللجنة األكاديمية واللجنة اإلدار  ومتخصصة برئاسة احد أعضائه دائمة اً د.  يشكل المجلس لجان          

 .والمالية
 ا إليها، وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس، وذلكه.يشكل المجلس أي لجان مؤقتة لدراسة المواضيع التي تتم إحالته

 حسب اختصاص كل لجنة.
 أ. يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية:.  6المادة 

 شأنها.ورفعها إلى مجلس الوزراء التخاذ  القرار الالزم ب ، ووضع استراتيجياتهاالتعليم العالي في المملكة سياسات. رسم 1
وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقاللية مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتحقيق  .8

 أهدافها ضمن إطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية ضمانا لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظًا على ممتلكاتها.
قرار أو خارجها أو الغائها داخل المملكة وأي فروع لها عاليالموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم ال.3  تخصص حقول ال وا 

بما ال و  وفقا للمتطلبات والمتغيرات ئهالغامختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل  أي منها أو إ منوالبرامج 
 . يتعارض مع قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها النافذ

 سس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.أل اً عم الحكومي على الجامعات الرسمية وفق. توزيع الد4
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 تشجيع مؤسسات التعليم العالي على إيجاد بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة، واتباع منظومة التعلم االلكترونية..  5
النافذة ومراقبة  استراتيجية التعليم العالي، بما يتوافق مع في مؤسسات التعليم العاليالطلبة  لقبولالعامة  السياسةوضع . 2

 تنفيذها.
 التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات األردنية الرسمية وأعضائها.. 1
 .وفقًا لقانون الجامعات األردنية النافذ التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات األردنية الرسمية.2
 .النافذ األردنية الجامعات لقانون  وفقاً أمناء الجامعات الخاصة مجالس  رؤساء وأعضاء . تعيين9

 .النافذ األردنية الجامعات لقانون  وفقاً تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناء على تنسيب مجالس أمنائها . 10
ية مؤسسات التعليم العالي األردنية وغير األردنمع  والتقني اتفاقيات التعاون العلمي واألكاديمي عقد . الموافقة على11

ليم شريطة أن تكون من مؤسسات التع التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية
 .العالي التي تعترف بها الوزارة

ي نبثقة عنه والوحدات ذات العالقة فاصدار التعليمات المالية واالدارية الالزمة لعمل المجلس واللجان التابعة له والم. 18
 الوزارة المرتبطة بعمل المجلس.

اقتراح مشروعات القوانين واألنظمة المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الرسمية، ورفعها لمجلس الوزراء الستكمال . 13
 االجراءات الدستورية بشأنها.

امية لمؤسسات التعليم العالي، ومناقشة تقاريرها السنوية .المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات المالية الخت14
صدار القرارات الالزمة.  وا 

الذي تعده  وعلى التقرير السنوي  الخاصة المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي.15
 .ةالوحدة التنظيمية المختصة بالرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الرسمي

 االطالع على تقرير ديوان المحاسبة السنوي الذي يخص الجامعات الرسمية واتخاذ االجراءات المناسبة بشأنه.. 12
ضمان و  ب. يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي       

 ووفقًا ألحكام قانونها : جودتها
 ترخيص تخصص أو أكثر.. إلغاء 1
 إيقافا دائمًا أو مؤقتًا. في مؤسسات التعليم العالي .   إيقاف القبول8
 . إغالق مؤسسة التعليم العالي إغالقًا مؤقتًا أو دائمًا.3
 . تشكيل لجنة لإلشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي.4

عضائه على أ   ثلثيويكون االجتماع قانونيا بحضور  ،نائبه عند غيابهأ. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو   7المادة 
تساوي االصوات  وعند ويصدر قراراته بأغلبية اصوات أعضائه الحاضرين ،األقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم

 .يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس
يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته  ،للمجلسب. يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر          

 وحفظ قيوده وسجالته ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.
 ج. يضع المجلس التعليمات الالزمة لتنظيم اجتماعاته.         

 تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان:  8المادة 
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 تتولى المهام التالية :، و حدة السياسات والتخطيطأ. و             
 وتحليلها لقياس   مؤشرات اآلداء الرئيسية لمؤسسات .جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي1

 .التعليم العالي
 . اجراء الدراسات والبحوث الالزمة لتطوير قطاع التعليم العالي.8
 .والبشرية التعليم العالي من الموارد المالية. تحديد احتياجات قطاع 3
 .  أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس.4

 لسياسة العامةل ا  وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات األردنية الرسمية وفق، وحدة تنسيق القبول الموحد ب.           
 .المجلسبها  اإضافة إلى أي مهام اخرى يكلفه، التي يضعها المجلس

لتطبيقي ا ( ، يهدف إلى تشجيع البحث العلميواالبتكار صندوق يسمى ) صندوق دعم البحث العلمي في الوزارة أ. ينشأ  9المادة 
 .مافي المملكة ودعمه واالبتكار

 هذه الغاية.ل يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك المالية واالدارية منها بمقتضى نظام يصدرب.          
         

 أ. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :.  11المادة 
 . ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.1
. فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات واإليفاد واالبتعاث التي لم تصرفها الجامعات األردنية 8

 سنوات. إذا مضى على عدم صرفها أربع
 . الريع المتأتي من براءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية واالستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.3
، وموافقة مجلس مجلس إذا كانت من مصدر أردنيال.  أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه ، شريطة موافقة 4

 .الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني
 أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة. . تخضعب

الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار يعتبر   11المادة 
ق وأمواله المنقولة ، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندو  8009( لسنة 83قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم )

 وغير المنقولة وحقوقه ، كما يتحمل االلتزامات المترتبة عليه.
وط يحدد مقدارها وشر و  ،أ. تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة  12المادة 

 استيفائها وسائر األمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.  
ب. تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهـادات و تصديقها أو تصديق شهادات الدورات            

عليم العالي ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها وشهادات الخبرة ألعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات الت
 الوزير لهذه الغاية.

 يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 13المادة 
 يستمر العملعلى أن  وما  طرأ عليه من تعديالت 8009 ( لسنة83يلغى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) 14المادة 

 .حكام هذا القانون أل ايستبدل غيرها بها وفقأو الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل  والتعليمات األنظمةب
 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 15المادة 
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 2118( لسنة 18قانون رقم )

 قانون الجامعات األردنية
 

( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة  8012يسمى هذا القانون ) قانون الجامعات األردنية لسنة      1المادة 
 الرسمية

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة     2المادة 
 على غير ذلك :

 مؤسسة رسمية  أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعيةالجامعة           :  
 المجلس           :  مجلس التعليم العالي

 مجلس األمناء     :  مجلس أمناء الجامعة المعين وفقًا ألحكام هذا القانون 
 الرئيس            :  رئيس الجامعة

 اط الجامعيالعميد             :  عميد الكلية  أو المعهد  أو عميد النش
، تملك الجامعة الخاصة ، ومسجلة وفقًا  أو مؤسسة  المالك             :   أي شركة  أو جمعية

 ألحكام التشريعات النافذة
 ة أو المؤسس الهيئة             :  مجلس إدارة الشركة  أوهيئة مديريها  أو الهيئة اإلدارية للجمعية

 التي تملك الجامعة الخاصة
داري ولها بهذه الصفة حق تملك األموال    3المادة   تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وا 

جراء التصرفات القانونية وقف وقبول ال بما في ذلك إبرام العقود ،  جميعها المنقولة وغير المنقولة وا 
  قحفقة مجلس الوزراء كما ولها االقتراض بمواالمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها و 

ائية وأن تنيب عنها في اإلجراءات القض جميعها واإلجراءات القانونية والقضائية األعمالبالتقاضي والقيام 
 توكله لهذه الغاية. أو أي محام  الوكيل العام

 اتشروط والضمانلل اً وفق المالك من مقدم طلب على بناءً   أ. تنشأ الجامعة الخاصة ، بقرار من المجلس      4المادة 
على أن يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خالل مدة ال  نظام يصدر لهذه الغاية ،  يحددهاالتي 

 تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ  تقديمه.
 يكون للمالك حق تملك األموال المنقولة وغير المنقولة وحق االقتراض والرهن وقبول الرهن.ب . 
 ( من هذه المادة ، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقاللبأحكام الفقرة )مع مراعاة ج.

داري ولها بهذه الصفة اجراء التصرفات القانونية  برام و  حق التقاضي  بما في ذلكجميعها مالي وا  ا 
قة مجلس موافبالمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا و  ولها بهذه الصفة قبول الوقف العقود
 .الوزراء

 .يضمن االستقالل االكاديمي واالداري إلدارة الجامعةد. تنظم العالقة بين الهيئة والجامعة بنظام 
 .تسري أحكام هذا القانون على  أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه    5المادة 
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 اتهسياس فيذوتنالتعليم العالي والبحث العلمي  غاياتأ. الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق     6المادة 
 بما يلي : وتقوم

 الدراسية والبحثية. البرامج والمناهج والخطط.وضع 1
 .عقد االمتحانات.8
 .منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.3
ل تشكيالت بما تحتاج اليه من وظائف في اجهزتها العلمية والفنية . تضع الجامعة الرسمية جدو 1ب. 

 حكام األنظمة النافذة.أل اً هذه الوظائف وفق وعين شاغليوغيرها و  واإلدارية
هيكل تنظيمي ناظم ألجهزتها اإلدارية والمالية والفنية وتتبع إدارات هذه . يكون للجامعة الخاصة 8

ظائف فيها وفقًا لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس األجهزة للرئيس وتكون احداثات الو 
 المختصة.

 أ. للجامعة بقرار من مجلس األمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة انشاء مراكز للتعليم والتدريب   7المادة 
 أو خارجه.في موقع الجامعة  إنشاء مدارس وأي برامج خاصةوالخدمات و   واالستشارات

لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على  ارتباط للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب. 1ب. 
 األمناء. تنسيب مجلس

 فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إداريًا واكاديميًا لغايات تطبيق معايير االعتمادين العام يعد. 8
 والخاص.

 اليًا لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية.فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة م يعد. 3
 . ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.4

 ج. تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.
يحملون  أ. يكون لكل جامعة مجلس يسمى ) مجلس األمناء ( يتألف من رئيس واثني عشر عضوًا ، ممن  8المادة 

 ادنى. احدالدرجة الجامعية األولى 
لمدة أربع سنوات قابلة  ؤهوأعضا األمناء ( من هذا القانون يعين رئيس مجلس9) المادةب. مع مراعاة أحكام 

 .للتجديد
 يتولى مهامه عند غيابه. هرئيسبين أعضائه نائبا لس األمناء من ج. ينتخب مجل

د. إذا شغر مركز رئيس مجلس األمناء أو أي عضو فيه ألي سبب من األسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية 
 وفقًا للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.

قل لمجلس أمنائها قبل مرور مدة ال ت أو من كان رئيسًا سابقًا للجامعة أن يعين رئيساً رئيس لهـ. ال يجوز ل
عن خمس سنوات على تركه منصبه، كما ال يجوز لعضو هيئة التدريس أو الموظف العامل في الجامعة أن 

 يكون عضوًا في مجلس أمنائها من بين أعضائه.
 ال يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضوًا في مجلس أمناء جامعة أخرى.و. 
لدراسة  يشكل مجلس األمناء لجنة أكاديمية ولجنة إدارية ومالية و أي لجنة دائمة أخرى يراها الزمة. 1. ز

 وذلك حسب اختصاص كل لجنة. إليها،المواضيع التي يحيلها 
( من هذه الفقرة برئاسة من يسميه مجلس األمناء 1. تكون كل لجنة من اللجان المشار اليها في البند )8

 ئه.من بين أعضا
مرة كل شهر على األقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك  في الحرم الجامعي . يعقد مجلس األمناء اجتماعاتهح

لمجلس األمناء والجهاز االداري المساند له لمزاولة اعمالهم وعقد اجتماعاتهم،  مناسباً  وتخصص الجامعة مكاناً 
على أن تصرف لرئيس المجلس واعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات 

 الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة.
 ماعاته وأعماله.. يصدر مجلس األمناء التعليمات الالزمة لتنظيم اجتط 
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 أ. يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي :.  9المادة 
 . رئيس مجلس األمناء.1
 . أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة األستاذية من خارج الجامعة.8
 . ثالثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة.3
 . أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي.4
 رئيس الجامعة.. 5

 يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي :. ب.          
 . رئيس مجلس األمناء بتنسيب من الهيئة.1
 أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة األستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس. أربعة. 8
 من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة. عضوان اثنان3
من غير أعضاء الهيئة تنسبهما الهيئة على ان يكون أحدهما . عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي 4

 من المجتمع المحلي
 . ثالثة أعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها.5
 . رئيس الجامعة.2

وتقبل استقاالتهم بإرادة ملكية سامية بناء على  وأعضاؤه  مجلس أمناء الجامعة الرسمية يعين رئيس ج.
 .المستند الى توصية المجلس رئيس الوزراء تنسيب

( من الفقرة )ب( من هذه المادة يعين رئيس وأعضاء مجلس امناء الجامعة 8د. مع مراعاة أحكام المادة )
 .ب الهيئةالخاصة وتقبل استقاالتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسي

ه. إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه ألي سبب من األسباب فيعين بديل له 
 بالطريقة نفسها.

و. تنتهي العضوية في مجلس االمناء حكما في حال تغيب العضو عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية أو 
 خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس األمناء.

 يتولى مجلس األمناء المهام والصالحيات التالية :  11المادة 
 أ. رسم السياسة العامة للجامعة.

 ب. إقرار الخطة السنوية واالستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
، ةاالكاديمية واإلدارية والمالية والبنية التحتي جميعها بما فيها من الجوانبوقياداتها ج. تقييم اداء الجامعة 

 .ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دورياً 
 تقديم تقرير سنوي عن آداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.د. 
 .لك بتنسيب من الرئيس، وذفروع الورؤســاء  والعمداء في الجامعة تعييــن نواب الرئيسه. 
و أ التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات واألقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة و

 .خارجها
 . التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات األكاديمية ودمجها في غيرها أو الغائها.ز
 .الطلبة في مختلف التخصصات. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من ح

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

قرارها الختاميةوحساباتها الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية  مناقشة. إ1. ي قة عليها من بعد المواف وا 
 مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني ، على أن تكون للمجلس للمصادقة عليها ورفعها ،مجلس الجامعة
 .للجامعة الخاصة



 Al-Zaytoonah University of Jordan كتاب القوانين واألنظمة والتعليمات جامعة الزيتونة األردنية
 

QM11/0001 – page 17/142  
 

واستفساراته على اإلجابات واإلجراءات  االطالع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة .8
 المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.

 . السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.ك
والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا الهبات والمنح والوصايا و  المساعدات والتبرعات . قبولل

 .غير أردنيكانت من مصدر 
ين الجامعة ب وغيرها من االتفاقياتالعلمي والتكنولوجي و  الثقافي الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون . 1. م

 داخل المملكة وخارجها. ومثيالتها
التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيالتها داخل المملكة وخارجها  . 8

التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على  البرامج والتخصصات أو في
 االعتماد الخاص.

 حسب األصول. الستكمال إجراءات إقرارهاالى المجلس  ورفعها مشروعات األنظمة مناقشة. ن
يب من سوتحديد أتعابه بتن الحسابات المالية الختامية للجامعة. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق س

 مجلس الجامعة.
دخل في صالحيات أي جهة تأي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس األمناء مما ال  ع. 
 المعمول بها في الجامعة. والتشريعاتالجهات المنصوص عليها في هذا القانون  من

 أ. يكون لكل جامعة رئيس متفرغ إلدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط أن يكون   11المادة 
 .كعضو هيئة تدريس أردني الجنسية وأشغل رتبة األستاذية

ن من ومن بين قائمة تتكو  ب. يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناًء على تنسيب المجلس
 .حين يوصي بها مجلس أمنائهاثالثة مرش

ج. يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس األمناء على أن ال يكون شريكًا  
أو عضواً في الهيئة ، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس األمناء  المالكمساهماً في  أو

 ص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس األمناء.على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خا بناء
 د. تنتهي خدمة الرئيس في  أي من الحاالت التالية :

 .أو وفاته انتهاء مدة تعيينه  أو بقبول استقالته من المجلس. 1
ب  بناء على تنسيمجلس ال وبقرار منه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية ؤ . إعفا8

 الجامعة الخاصة. مجلس األمناء فيمسبب من 
. يمارس الرئيس صالحياته باعتباره عضوا في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع أحدى الكليات أو 1هـ. 

 األقسام األكاديمية فيها.
. اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة النتهاء خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر 8     

 ئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة.في ر 
ال يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس ألكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه و. 

 في حال مرور تلك المدة.
ن جامعته الرسمية األصلية مكافأة نهاية الخدمة مز. يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير 

جامعته الرسمية األصليه على أساس مدة خدمته فيها، وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة 
 عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيسا لها وتتحملها عنه.

غال لفقرة )د( من هذه المادة في إشح. يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقا ألحكام ا
رتبة األستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الرسمية األصلية وبأعلى مربوطها ما لم 

 يشعر الجامعة بعدم رغبته في االستمرار.
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وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام  شؤون الجامعةأ. الرئيس مسؤول أمام مجلس األمناء عن إدارة   12المادة 
 التالية: والصالحيات

لعقود وتوقيع ا جميعهم . تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات واألشخاص1
ما بوفقا للصالحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة و نيابة عنها 

 ون التعليم العالي والبحث العلمي.يتعارض مع قان ال
ات حكام هذا القانون واألنظمة والتعليمأل اً العلمية والمالية واإلدارية وفقو  األكاديمية . إدارة شؤون الجامعة8

 والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
رارات يق الق. دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى االنعقاد ورئاسة اجتماعاتهما واإلشراف على توث3

 الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.
 . تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس األمناء.4
وتقديمه للهيئة في حال الجامعة الخاصة ألخذ الموافقة عليه  . إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة5

 الرسمية تمهيدًا لرفعه في الحالتين إلى مجلس األمناء المختص.ولمجلس الجامعة في حالة الجامعة 
 يف العالمية . تقديم تقارير سنوية عن آداء الجامعة الى مجلس الجامعة مبينا فيه مؤشرات اآلداء2

مجاالت التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع واألنشطة األخرى ، وأي اقتراحات يراها مناسبة 
جلس إلى م اورفعه االمعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشته لآللية اً الجامعة وفق لتطوير
 األمناء.

هذا  نها تستدعي اتخاذ مثلأ. تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة وذلك في الحاالت التي يرى 1
خاذ الت األمناءلى مجلس واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوع فعلى الرئيس عرض األمر ع القرار

 القرار المناسب بشأنها.
 ع الجامعة.و فر  ورؤساء  والعمداء . التنسيب لمجلس األمناء بتعيين نواب الرئيس2
مهام يكلفه بها  أي المعمول بها في الجامعة أو التشريعات. أي صالحيات أخرى مخولة له بموجب 9

 مجلس األمناء.
 من الصالحيات المخولة إليه الى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة أي تفويضب. للرئيس 

 كل  في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا. أو رئيس فرع الجامعة
ج. يختار الرئيس أحد نوابه للقيام باعماله وممارسة صالحياته عند غيابه وفي حال شغور منصب الرئيس 

ليقوم  أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس جلس األمناء أحد نواب الرئيسرئيس م يكلف
 .وفقا ألحكام هذا القانون  حين تعيين رئيس للجامعةالى باعماله ويمارس صالحياته 

ات و بقرار من مجلس األمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثالث سن ورؤساء الفروع  أ. يعين نواب الرئيس  13المادة 
أو  هأو بوفات واحدة وتنتهي خدمة  أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته قابلة للتجديد لمرة

 بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
تثنائية ويجوز في حاالت اس ب. يشترط ان يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية وأشغل رتبة األستاذية
 يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن ال يحملون الجنسية األردنية.

 يصدر الرئيس قرارًا يحدد فيه مهام وصالحيات نوابه ورؤساء الفروع.ج. 
 . يكون لكل جامعة مجلس يسمى ) مجلس الجامعة ( برئاسة الرئيس وعضوية كل من :أ    14المادة 

 نواب الرئيس. 1
 يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم. العمداءثالثة من . 8
أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها  كل كلية عن. عضو هيئة تدريس 3

 ،في مطلع كل عام جامعيعلى خمسة عشر عضوًا  ينتخبهم اعضاء هيئة التدريس في كل كلية 
 ى تمثيل األقسام االكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو واحد.على أن يراع
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 في الجامعة والمالية . ثالثة من مديري الوحدات األكاديمية والفنية واإلدارية4
 . اثنين من المجتمع المحلي5
  اثنين من ممثلي الطلبة. 2
 . أحد خريجي الجامعة1

( من الفقرة )أ( من 1( و )2( و )5( و )4عليهم في البنود )ب. يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص 
 .قابلة للتجديد لمرة واحدة المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة هذه

 يتولى مجلس الجامعة المهام والصالحيات التالية :.    15المادة 
يب والبحث العلمي والتدر أ. العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجاالت التعليم 

 والخدمة العامة.
لجامعة التي يعدها الرئيس ، ورفعها إلى مجلس األمناء لاالنمائية   مشاريعلب. دراسة الخطة السنوية ل

قراره بشأنها ، أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل  إلصدار
 رفعها لمجلس األمناء.

 مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها الستكمال اإلجراءات الالزمة بشأنها. مناقشة. ج
قة عليها والموافوبياناتها المالية وحسابها الختامي السنوي  مشروع الموازنة السنوية للجامعة مناقشةـ. د

 تمهيدًا لرفعها إلى مجلس األمناء.
نجازاتهاه  تمهيدًا لرفعها إلى مجلس األمناء. . الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وا 
 . النظر في  أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.و

 أ. يكون لكل جامعة مجلس يسمى ) مجلس العمداء ( برئاسة الرئيس وعضوية كل من :    16المادة 
 . نواب الرئيس.1
 . عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.8

 العمداء المهام والصالحيات التالية :ب. يتولى مجلس 
 . التوصية لمجلس األمناء بانشاء الكليات والمعاهد واالقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.1
القبول  أو وقف . التوصية لمجلس األمناء بانشاء البرامج والتخصصات االكاديمية ودمجها في غيرها8

 أو إلغائها. فيها
التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم . تعيين أعضاء هيئة 3

ومنحهم اإلجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي واإلجازة دون راتب وقبول استقاالتهم  وا عارتهم
نهاء خدماتهم  .داخل الجامعة إلى أخرى  وحدة تنظيميةونقلهم من  وا 

وأنشطتهم األكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ . تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس 4
 القرارات المناسبة بشأنها.

. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين 5
اإليفاد المعمول  وفقاً لنظام علمية ودورات تدريبية مافي بعثات ومه المجال األكاديمي في الجامعة  في

 به في الجامعة.
الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها  مشاريعدراسة أ. . 2

صدار  قراراته بشأنها. وا 
ب. وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها إلى 

 مجلس األمناء إلقرارها.
ضمن معايير وضوابط محددة  م مستوى األداء األكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة. تقيي1

 .بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس األمناء



 Al-Zaytoonah University of Jordan كتاب القوانين واألنظمة والتعليمات جامعة الزيتونة األردنية
 

QM11/0001 – page 20/142  
 

التنسيب لمجلس األمناء بأسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويًا في حقول التخصصات . 2
لطاقات االستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ضمن ا

 وضمان جودتها وااللتزام بها
 منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.. 9

 . إنشاء كراسي األستاذية.10
 مجلس االمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة. التوصية ل11
 مما يعرضه الرئيس عليه وال يدخل في الجامعة أي موضوع يتعلق بالعمل األكاديمي . النظر في 18

 حكام التشريعات النافذة.أل اً ضمن اختصاص  أي جهة أخرى وفق
 كاديمي في الجامعة.. وضع التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام األنظمة ذات العالقة بالعمل األ13

 مجلس األمناء بنــاء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة عميد بقرار منالأ. يعين     17المادة 
شريطة أن يكون قد أشغل رتبة األستاذية ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو 

 من منصبه بالطريقة ذاتها. بإعفائه
دارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي ب. يكون عميد الكلية مسؤوال عن إدارة الشؤون األكاديمية واإل

ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية  فيها
 دراسي  أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة. كل عام

 وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئةج. يجوز لمجلس األمناء بتنسيب من الرئيس وفي حاالت خاصة 
التدريس من الرتب األخرى قائما بأعمال عميد الكلية وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول 

 استقالته أو  بتعيين بديل له.
مدة سنة قابلة ل يحملون رتبة األستاذية نمم لهتعيين نائب أو اكثر  تنسيب العميد  بناء على  د. للرئيس
ويتولى نائب العميد القيام باألعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصالحيات التي  للتجديد

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

 ه للقيام بأعماله وممارسة صالحياته عند غيابه.. يختار العميد أحد نواب1هـ. 
. في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة 8

 حكام الفقرة )أ( من هذه المادة.أل احين تعيين عميد للكلية وفقالى  صالحياته
 لهيئة التدريسية للقيام باعمال العميد. في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء ا3

دة ال خالل م حين تعيين عميد للكلية وفق أحكام الفقرة )أ( من هذه المادةالى وممارسة صالحياته 
 .تتجاوز ثالثة أشهر

 ةأي نشاط جامعي ولهذه الغاي ولي مسؤولية المعاهد أويجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لت     18المادة 
يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعـة ويتـم تعيينهـم وفق 

 ( من هذا القانون.11المادة ) أحكام
 أ. يكون لكل كلية مجلس يسمى ) مجلس الكلية ( برئاسة العميد وعضوية كل من :     19المادة 

 . نواب العميد.1
 مية في الكلية.. رؤساء األقسام األكادي8
. ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل 3

 عام دراسي.
. اثنين من خارج الجامعة من ذوي االختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع 4

 العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
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المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من ب. يشكل للكلية 
وثالثة أعضاء على األقل يمارس صالحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس األقسام إلى حين  رئيس

 للكلية ومجلس لها ومجالس األقسام فيها. تعيين عميد
 ج. يتولى مجلس الكلية المهام والصالحيات التالية :

 . اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.1
 األقسام. الكليات . إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس8
. التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية ، وتشكيل لجان 3

 المناقشة.
حانات في الكلية ، واإلشراف عليها ، ومناقشة نتائجها الواردة من األقسام . تنظيم إجراءات االمت4

 .واتخاذ القرار المناسب بشأنهاالمختصة 
 . التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.5
 لعلميالبحث ا تي. اإلشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عماد2

 .والدراسات العليا
. التوصية في األمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال 1

يفاد ، ومنح اإلجازات الدراسية ، وقبول  التدريس فيها، من تعيين ، وترقية ونقل، وانتداب ، وا عارة ، وا 
 نظمة المعمول بها.االستقالة ، وغير ذلك من األمور الجامعية بموجب أحكام األ

 . إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.2
 عميد.ال. النظر في المسائل التي يحيلها إليه 9

 .ميعهمج أعضاء هيئة التدريس فيهو أ. يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم     21المادة 
 التالية : والمسؤوليات ب. يتولى مجلس القسم المهام والصالحيات

 . تقديم االقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.1
 . اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.8
. تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم واالطالع على مشروعات البحث العلمي وتقديم التوصيات 3

 العلمية. في المؤتمرات والندوات مشاركةكانت ألغراض الدعم  أو النشر  أو الأالالزمة سواء 
 . تقديم االقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.4
. النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل واإلعارة واالنتداب 5

صدار توصياته بشأنها وفق يئة لتشريعات النافذة، على أن ال يشترك عضو هل اً واإلجازة واالستقالة وا 
 رتبة أعلى منها.األمور أعاله إال إذا كان من الرتبة نفسها  أو من  أي من فينظر الالتدريس في 

 . إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.2
 . اقتراح  أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.1
 إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.. دراسة  أي موضوعات يحيلها 2

بما ال يتعارض مع أحكام التشريعات  هيفحسن سير التدريس و  ادارة القسم ج. رئيس القسم مسؤول عن
 النافذة.

د. يعين أحد األساتذة في القسم رئيسًا له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناًء على تنسيب العميد 
االت خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة أنه يجوز في ح إال

به غور منص، وفي حال غياب رئيس القسم  أو ش قائمًا بأعمال الرئيس في القسمفي القسم  التدريس
 حكامأل اً حين عودة رئيس القسم  أو تعيين رئيس له وفقالى بمهامه  للقيام ء القسميكلف العميد أحد أعضا

 هذه الفقرة.
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 على الرغم مما ورد في  أي تشريع آخر، يسمح ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالجمع بين ماأ.   21المادة 
 .رواتبهم التقاعديةيتقاضونه في جامعاتهم وبين 

. يجوز ألي عضو هيئة تدريس االنتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلسي 1ب. 
في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة المنتقل إليها خدمة  العمداء

مستمرة لكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة من الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها إلى 
 الجامعة المنتقل اليها.

 خدمة مستمرة في حال تعيينه في . تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة الرسمية8
 جامعة رسمية أخرى.

ج. ال يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى إال بموافقة جامعته 
 األصلية.

 . ال يجوز أن تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاما1د. 
فقرة يستمر عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة االستاذية ( من هذه ال1. على الرغم مما ورد في البند )8    

في العمل الى حين بلوغه سن الخامسة والسبعين شريطة أن يكون الئقًا صحيًا لممارسة اعماله 
 االكاديمية.

 عضو هيئة التدريس في الجامعة هو :    22المادة 
 أ.األستاذ.

 ب.األستاذ المشارك.
 ج.األستاذ المساعد.

 د.المدرس.
 هـ .المدرس المساعد.
 و.األستاذ الممارس.

 أ. للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس   23المادة 
 األمناء ويصادق عليها المجلس.

ليها وتوافق ع. للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة 1ب. 
 ويقرها مجلس األمناء ويصادق عليها المجلس . الهيئة

في أحد البنوك في  أو الهيئة  . يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك8
التشغيلية السنوية مضافًا اليها ما يتم  مخصصات الجامعة طبقًا لموازنتها المملكة تودع فيه

 ويتم االنفاق منه بقرار من الرئيس. ( من هذا القانون 85تخصيصه طبقًا للفقرة )أ( من المادة )
موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس  الرسمية ج. لفرع الجامعة

  األمناء
نة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة د. لفرع الجامعة الخاصة مواز 

 ويقرها مجلس األمناء.
 أ. تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :    24المادة 

 . الرسوم الدراسية.1
 . ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.8
من  ليتحصمن أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما  يتحصل. ما 3

 المشاريع اإلنتاجية والمرافق الجامعية.
موافقة مجلس الوزراء إذا كانت  والتبرعات والوقف شريطةالهبات والمنح والوصايا المساعدات و . 4

 من مصدر غير أردني.
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 .   أي إيرادات اخرى.5
 للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.ب. يضاف 

 .. تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس األمناء1ج.  
. تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس األمناء مباشرة وتتولى مراقبة األمور اإلدارية والمالية في 8

 إلى مجلس األمناء. وسنوية ونصف سنوية ربعيةالجامعة وعليها تقديم تقارير 
مجلس إلى الوالتقرير السنوي  . يرفع رئيس مجلس األمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي 3

 للمصادقة عليه.
من مواردها المالية الواردة في ( من موازنتها السنوية %5) ال تقل نسبته عنأ. تخصص الجامعة ما     25المادة 

( من هذا القانون ألغراض البحث العلمي واالبتكار والنشر والمؤتمرات العلمية واإليفاد 84المادة )
البتكار لمخصصة للبحث العلمي واللحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن ال تقل النسبة ا

 (%1( وال تقل النسبة المخصصة لإليفاد عن )%3والنشر والمؤتمرات العلمية عن )
ب. يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة لصالح صندوق دعم 

 راضصها ألي من األغسنوات من تاريخ تخصي أربعإذا لم تصرف خالل  واالبتكار العلمي البحث
 تلك الفقرة. المنصوص عليها في

( على األقل سنويًا من %8ج. يخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات فأكثر ما نسبته )
( من هذا القانون إلعادة تأهيل مبانيها وصيانتها 84موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة )

 التحتية فيها.وتحديث تجهيزاتها والبنية 
 العامة.قانون تحصيل األموال ل اأموال الجامعة الرسمية أمواال عامة تحصل وفق تعدأ.     26المادة 

ما ك ب. تتمتع الجامعة الرسمية بجميع اإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية
 .نوعهاتعفى من اي ضرائب او رسوم حكومية او بلدية مهما كان 

 عمالاألبعلى الرغم مما ورد في  أي تشريع آخر ، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام  أ.   27المادة 
وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها  جميعها والخدمات العامة

المنصوص عليها في  هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة األبنية 
 واإلنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.

يكون للموظفين المفوضين خطيًا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها . ب
 ومنشآتها وحفظ األمن الداخلي فيها صفة الضابط العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.

 على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر :    28المادة 
الصيانة و المشاريع الرأسمالية اإلنشائية والمباني والمرافق النفقات و اشرة عن أ. تكون الهيئة مسؤولة مب

وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من  الموافق عليها من الهيئةالالزمة للجامعة الخاصة
 مجلس األمناء.

 بأي صورة كانت. االكاديميةب. ال يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة 
الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا لألصول المحاسبية المتعارف ج. تمسك 
وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني  عليها،

 لهذه الغاية. تعينه الهيئة
ه من ينوب عنمأ. يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو    29المادة 

 حال غيابه. في
 ب. لرئيس الجامعة دعوة  أي من مجالسها لالجتماع باستثناء مجلس األمناء.

 وعلىج. يجوز لما ال يقل عن نصف أعضاء  أي مجلس تقديم طلب إلى رئيسه لعقد اجتماع  له ، 
 المجلس في هذه الحالة دعوته لالجتماع خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه.  رئيس
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يتألف النصاب القانوني الجتماع  أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور      31المادة 
 اضرين.المطلقة ألعضائه وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الح األغلبية

 يجوز االعتراض على القرارات الصادرة عن  أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار    31المادة 
 الصادر عنه قرارًا نهائيًا.

للجامعة الرسمية إنشاء صناديق لإلسكان واالدخار واالستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى    32المادة 
التدريسية والعاملين فيها ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة الهيئة  تخص

االعتبارية وتحدد األحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط االنتساب إليها  بالشخصية
أنظمة  بموجب أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر األمور المتعلقة بها واالشتراك في

 تصدر لهذه االغاية.
تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على  أي مؤسسة غير أردنية  أو أي    33المادة 

 فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.
لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات األنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس إلقرارها على  أ.  34المادة 

لم باستثناء س مطبق في  أي من الجامعات الرسميةيتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية ال أن
 الرواتب، إن وجد.

رة )أ( من هذه المادة، يعمل باألنظمة المعمول بها في الى حين اعتماد االنظمة المشار اليها في الفق. ب          
 الجامعة األردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاما خاصا بها.

يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك األنظمة التالية المتعلقة    35المادة 
 الرسمية : بالجامعات

أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين أ. تعيين 
والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وا عارتهم ومنحهم  والموظفين

نهاء  اإلجازات بما تعيين خدماتهم و في ذلك إجازة التفرغ العلمي واإلجازة دون راتب وقبول استقاالتهم وا 
 الوظيفيـة والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي. حقوقهم وواجباتهم

 تعيين رؤساء الجامعاتب. 
 شؤون اإلنتقال والسفر والتأمين الصحي.ج. 
 مساءلة وتقييم آداء القيادات األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي .د

  والكليات الجامعية. ه. ممارسة العمل االكاديمي في الجامعات
 األمور المالية وشؤون اللوازم واألشغال.و. 
جراءاتها.ز  . منح الدرجــات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وا 

 هـ. البعثات العلمية بما في ذلك االنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة باإليفاد.
 و. أمور البحث العلمي.

   يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي    36المادة 
 أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة االجتماعية والثقافية. أمور

 ال يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.   37المادة 
على أن يستمر العمل باألنظمة والتعليمات  وتعديالته 8009( لسنة 80قانون الجامعات األردنية رقم )يلغى    38المادة 

 الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا ألحكام هذا القانون.
 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.   39المادة 
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 2016( لسنة 10قانون رقم )
 معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العاليقانون 

 

يسمى هذا القانون )قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة     -0المادة 

المشار اليه فيما يلي بالقانون األصلي  6112( لسنة 61( ويقرأ مع قانون رقم )6102

قانونا واحدا ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في وما طرأ عليه من تعديل 

 الجريدة الرسمية.

 يعدل القانون األصلي على النحو التالي:    -2المادة 

 أوالً: بإلغاء عنوانه واالستعاضة عنه بالعنوان التالي:

   6112 ة( لسن61قانون رقم )            

 قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها    

 ( منه واالستعاضة عنه بما يلي:0ثانياً: بإلغاء اسمه الوارد في المادة )

 (6112) قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لسنة    

 ( من القانون األصلي على النحو التالي:6تعدل المادة ) -3المادة 

بإضافة عبارة ) أو كليات جامعية( بعد كلمة )جامعات( الواردة في المعنى أوالً: 

 المخصص لتعريف )مؤسسات التعليم العالي(.

ثانياً: بإضافة عبارة )وضمان جودتها( بعد عبارة )التعليم العالي( الواردة في المعنى 

 المخصص لتعريف )الهيئة( الوارد فيها وفي أي تشريع آخر.

( من القانون األصلي بإضافة عبارة ) وضمان جودتها( 3الفقرة )أ( من المادة ) تعدل -4المادة 

 بعد عبارة ) التعليم العالي ( الواردة فيها.

 ( من القانون األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:4يلغى نص المادة ) -5المادة 

 -4المادة 

 تهدف الهيئة |إلى:

وضمان جودة مخرجاته باستخدام تحسين نوعية التعليم العالي في المملكة  -أ

 معايير قياس تتوافق مع المعايير الدولية.

تحفيز مؤسسات التعليم العالي على االنفتاح والتفاعل مع الجامعات  -ب

 ومؤسسات البحث العلمي المميزة وهيئات االعتماد وضبط الجودة الدولية.

يات تحفيز مؤسسات التعليم العالي على إدامة تميزها في مواجهة التحد -ج

 للوصول إلى مستوى عال من التنافسية ونقل المعرفة وبناء القدرات.

تبني الريادة والتميز واإلبداع ضمن مفهوم تشاركي بين القطاعين العام  -د

والخاص لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق 

 العمل.

 خاصة بها.نشر ثقافة الجودة وترسيخ قيمها وتطوير ممارسة األنشطة ال -ه

( من القانون األصلي بإضافة عبارة ) وضمان جودتها( بعد عبارة ) 5تعدل المادة ) -6المادة 

 اعتماد مؤسسات التعليم العالي ( الواردة في الفقرة )أ( منها.

 ( من القانون األصلي على النحو التالي:2تعدل المادة ) -7المادة 

 واالستعاضة عنه بالنص التالي:أوالً: بإلغاء نص الفقرة )أ( منها 

وضع معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها وضمان جودتها  .أ

 وتصنيفها ومراجعتها دورياً 

 ثانياً: بإضافة عبارة ) والتصنيف( الى آخر الفقرة )ب( منها.
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 ( منها.هـثالثاً: بإضافة عبارة ) وضمان جودة مخرجاته( الى آخر الفقرة )

فة عبارة ) وشهادات ضمان الجودة والتصنيف( بعد عبارة ) والمتابعة رابعاً: بإضا

 السنوية( الواردة في الفقرة )ح( منها.

 خامساً: بإضافة الفقرات )ك( و)ل( و)م( اليها بالنصوص التالية:

إنشاء أي مراكز لها عالقة بعمل الهيئة تحدد مهامها وسائر الشؤون المتعلقة  -ك

 لهذه الغاية.بها بمقتضى نظام يصدر 

منح شهادة ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي على مستوى المؤسسة وعلى  -ل

 مستوى البرامج االكاديمية.

اعتماد مؤسسات التعليم العالي غير األردنية خارج المملكة اعتماداً عاماً وخاصاً  -م

 بناء على طلبها ومنحها شهادة ضمان جودة على مستوى المؤسسة وعلى مستوى

 البرامج األكاديمية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

سادساً: بإعادة ترقيم الفقرات من )ك( الى )م( الواردة فيها لتصبح من )ن( الى )ع( 

 منها على التوالي.

 ( من القانون األصلي على النحو التالي:02تعدل الفقرة )ب( من المادة ) -2المادة 

عبارة )والتصنيف وأي خدمات أخرى تقدمها الهيئة لمؤسسات التعليم أوالً: بإضافة 

 ( منها.0العالي داخل المملكة أو خارجها( الى آخر البند )

 ( اليها بالنص التالي:5ثانياً: بإضافة البند )

 الغرامات التي يتم تحصيلها من مؤسسات التعليم العالي وفقا ألحكام هذا القانون. -5 
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 وتعديالته 8117( لسنة 81قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم )
 02/4/6112تاريخ  4260من عدد الجريدة الرسمية رقم  6643على الصفحة  المنشورة

 

( ، ويعمل به بعد ستين يوماً 6112يسمى هذا القانون )قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة  (:0المادة )

 .تاريخ نشره في الجريدة الرسميةمن 

تدل  ما لم  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه (:8المادة )*

 :القرينة على غير ذلك

ة أو مالتعليم الذي ال تقل مدته عن سنة دراسية أكاديميـة بعد شهادة الدراسة الثانوية العا التعليم العالي:

 .ما يعادلها

المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع  مؤسسات التعليم العالي:

 .متوسطة أو غيرها

 .هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون الهيئة:

 .مجلس الهيئة المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون المجلس:

 .رئيس المجلس الرئيس:

ارية ذات بشخصية اعتب  . تنشأ في المملكة هيئة تسمى )هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي( تتمتعأ (:3المادة )**

استقالل مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك األموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات 

بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها 

 .المدني  والوصايا ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في اإلجراءات القضائية المحامي العام

 ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.ب. 
لسنة  03ن المعدل رقم هكذا أصبحت المادة بعد الغاء تعريف ا)الوزير( والمعنى المخصص لها بموجب القانو*

، و  أيضاً بإلغاء تعريف مؤسسات التعليم العالي واالستعاضة عنها بالنص الحالي بموجب القانون المعدل 6112

المؤسسات الرسمية والخاصة التي تتولى التعليم   حيث كان التعريف السابق كما يلي: 6101( لسنة 02رقم )

 العالي في المملكة.

بعد إلغاء عبارة )بالوزير( في آخرها والواردة في الفقرة )ب( واالستعاضة عنها بعبارة  هكذا أصبحت المادة **

 )برئيس الوزراء(.

تهدف الهيئة إلى تحسين نوعية التعليم العالي في المملكة وضمان جودته وتحفيز مؤسسات التعليم العالي  (:4المادة )

العلمي وهيئات االعتماد وضبط الجودة الدولية على االنفتاح والتفاعل مع الجامعات ومؤسسات البحث 

 .وتطوير التعليم العالي باستخدام معايير قياس تتماشى مع المعايير الدولية

يؤلف مجلس الوزراء بناًء على تنسيب رئيس الوزراء مجلساً يسمى )مجلس هيئة اعتماد مؤسسات  أ.  (:5المادة )*

 :هم على النحو التاليالتعليم العالي( من سبعة أعضاء يتم اختيار

الرئيس على أن يكون متفرغاً ومن حملة رتبة األستاذية ويقترن تعيينه باإلرادة الملكية .  0

 .السامية

 .نائب للرئيس على أن يكون متفرغاً من حملة رتبة األستاذية . 8

 : خمسة أعضاء من قطاعات أكاديمية وإنتاجية وخدمية كما هو مبين أدناه . 3

 .متفرغين من مؤسسات التعليم العالي في المملكة ممن يحملون رتبة األستاذيةاثنين  -

 .ثالثة من ذوي الكفاءة والخبرة يحملون درجة الدكتوراه -

 :يشترط في عضو المجلس أن يكون ب. 

 .أردني الجنسية . 0

 .ذا أهلية مدنية كاملة . 8

 .غير محكوٍم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف . 3
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 .لحقوق المالية للرئيس ونائبه وأعضاء المجلس المتفرغين في قرار تعيين كل منهمتحدد ا ج. 

في حال تعيين أعضاء مجلس الهيئة المتفرغين من األساتذة العاملين في الجامعات األردنية تعتبر   د.

 .مدة خدمتهم في المجلس خدمة مستمرة لتشمل كافة حقوقهم المادية واألكاديمية

(من الفقرة )أ(من هذه المادة مساعدين 3ان المتفرغان المنصوص عليهما في البند )يعتبر العضو هـ. 

 .للرئيس وتحدد مهامهما الفنية واإلدارية بقرار يصدره الرئيس لهذه الغاية

هكذا أصبحت المادة بعد إلغاء كلمة )الوزير( الواردة في الفقرة )أ( منها واالستعاضة عنها بعبارة )رئيس *
 .6112( لسنة 03اضافة الفقرة )هـ( إليها بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )الوزراء( ثم 

تكون مدة رئاسة المجلس وعضويته أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وإذا شغر مركز الرئيس   أ. (:6المادة )*

محله للمدة  أو نائبه  أو أي عضو في المجلس ألي سبب من األسباب يعين مجلس الوزراء من يحل

 .( من هذا القانون5المتبقية من عضويته في المجلس وفقاً ألحكام المادة )

في  أول مجلس يشكل وفق أحكام هذا القانون يعين نائب الرئيس وعضوان آخران لمدة سنتين  .ب

 .والبقية لمدة أربع سنوات

 :الهم، القسم التالييؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم ألعم ج.

ً للملك والوطن وأن احترم القوانين واألنظمة المعمول بها وأن  )أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا

 أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة وإخالص(.

 :يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية (:7المادة )**

 .وضع معايير االعتماد وضمان الجودة ومراجعتها دورياً   .أ

مراقبة مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بالقوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالتعليم العالي   .ب

 .ومعايير االعتماد وضمان الجودة

 .اعتماد مؤسسات التعليم العالي وكذلك اعتماد برامجها األكاديمية  .ج

ً ت  .د  .قييم مؤسسات التعليم العالي وجودة برامجها ومخرجاتها األكاديمية والمهنية ونشر ما يراه مناسبا

 .جمع المعلومات وإجراء الدراسات واألبحاث المتعلقة بجودة التعليم العالي  .ه

بأنشطة  ةإقرار التقارير التي يعدها الرئيس أو اللجان وإصدار الدراسات والبحوث والنشرات المتعلق  .و

 .الهيئة

 .التأكد من قيام مؤسسات التعليم العالي بإجراء التقييم الذاتي لبرامجها ومخرجاتها  .ز

تحديد البدل الذي تدفعه مؤسسة التعليم العالي مقابل قيام المجلس باالعتماد العام والخاص والمتابعة   .ح

 .السنوية ومقابل تقديم  أي خدمات للمؤسسة بناء على طلبها ضمن مهام المجلس وصالحياته

 .إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها  .ط

هكذا أصبحت المادة بعد إلغاء كلمة )الوزير( الواردة في الفقرة )ب( واالستعاضة عنها بعبارة )رئيس *

 .6112( لسنة 03الوزراء( بموجب القانون المعدل رقم )

هكذا أصبحت المادة بعد إلغاء عبارة )بمعايير( الواردة في الفقرة )ب( واالستعاضة عنها بعبارة  **

ثم الغاء عبارة )بالتعليم العالي( الواردة في الفقرة )هـ( منها واالستعاضة عنها بعبارة  )بالتعليم العالي(،

القانون  بموجب  )بجودة التعليم العالي(، ثم الغاء نص الفقرة )ط( منها واالستعاضة عنه بالنص الحالي

 :حيث كان النص السابق كما يلي 6112( لسنة 03المعدل رقم )

نة السنوية للهيئة ورفعها إلى الوزير تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء إلقرارها اقرار مشروع المواز ط.

 .وإدراجها في الموازنة العامة للدولة

 .إنشاء مركز وطني لالختبارات تحدد مهامه وواجباته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .ي

 .إصدار التعليمات والمعايير واألسس المتعلقة بجميع أعمال الهيئة .ك

 .تشكيل اللجان الالزمة لمساعدته على القيام بمهامه وتحديد صالحياتها .ل

 .اقتراح مشاريع التشريعات الالزمة لعمل الهيئة .م

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه  (:2المادة )

األقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته  قانونياً بحضور أكثرية أعضائه على

 .بأكثرية أصوات الحاضرين

 .الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها أمام الغير ولدى الجهات كافة أ. (:9المادة )

 :يتولى الرئيس المهام والصالحيات التالية .ب

 .تنفيذ قرارات المجلس . 0
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الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها الفنية والمالية واإلدارية وتنسيق العمل بينها اإلشراف على  . 8

 .وبين  أي جهة ذات عالقة

اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية واإلمكانات  . 3

 .قرارهالفنية الالزمة لقيام الهيئة بمهامها ورفعه إلى المجلس إل

 .توقيع العقود واالتفاقيات التي يقرها المجلس.  4

إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وميزانيتها العمومية والبيانات المالية الختامية ورفعها إلى . 5

 المجلس إلقرارها.

 .إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة ورفعه إلى المجلس إلقراره.  6

 .ات أخرى يفوضها له المجلسأي مهام أو صالحي.  7

 في   أي  ال يجوز أن يكون الرئيس  أو نائبه  أو أي من أعضاء المجلس مالكاً  أو مساهماً  أو له منفعة  (:01المادة )

مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي بصورة مباشرة  أو غير مباشرة طيلة مدة رئاسته  أو عضويته في 

تاريخ انتهاء الرئاسة  أو العضوية، ويسري هذا الحكم على أزواجهم المجلس ولمدة ثالث سنوات بعد 

وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الثانية وعلى كل منهم تقديم إقرار خطي بذلك قبل مباشرته لمهامه ويتعهد 

فيه بإبالغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل تنشأ خالل تلك المدة، وذلك تحت طائلة المسؤولية 

 .ةالقانوني

يحظر على الرئيس  أو نائبه  أو أعضاء المجلس وجميع العاملين في الهيئة تحت طائلة المسؤولية  أ. (:00المادة )

القانونية، إفشاء   أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة حصلوا عليها بحكم عملهم  أو أثناء أدائهم له وفقا 

 .ات أو منافع شخصيةألحكام هذا القانون،  أو استعمال تلك المعلومات لغاي

 .يحدد المجلس المعلومات ذات الصفة السرية .ب

تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية على موظفي الجهاز التنفيذي في الهيئة، ولهذه الغاية يمارس المجلس  (:08المادة )*

صالحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صالحيات رئيس الوزراء ويمارس نائب 

 .الرئيس صالحيات األمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام

 .تلتزم كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي برسم سنوي لعضوية الهيئة .أ (:03المادة )

يحدد مقدار رسم كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في موازنة الهيئة المنصوص عليها في  .ب

 .بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغايةالفقرة )أ( من هذه المادة 

للمجلس  إيقاع  أي من العقوبات واتخاذ  أي من االجراءات، المبينة أدناه، على مؤسسات التعليم  أ. (:04المادة )**

العالي التي تخالف   أياً من أحكام هذا القانون أو األنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو المعايير أو 

 :نهاألسس الصادرة ع

 .التنبيه مع وجوب إزالة المخالفة خالل مدة يحددها المجلس إن كان لذلك مقتضى . 0

 .اإلنذار مع وجوب إزالة المخالفة خالل مدة يحددها المجلس إن كان لذلك مقتضى . 8

 .غرامة مالية يحددها المجلس بما يتناسب مع جسامة المخالفة . 3

 .قاف القبول في تخصص أو أكثراي   . 4

ً قاإيالتنسيب إلى مجلس التعليم العالي بإيقاف القبول في مؤسسات التعليم العالي   .  5  .فاً دائماً أو مؤقتا

 .إلغاء اعتماد تخصص أو أكثر . 6

 .التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بإلغاء ترخيص تخصص أو أكثر . 7

ً التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بإغالق مؤسسة التعليم ال.  2  .عالي إغالقاً مؤقتاً أو دائما

التنسيب الى مجلس التعليم العالي بتشكيل لجنة لإلشراف المباشر على مؤسسات التعليم العالي  . 2

 .لحين زوال أسباب المخالفة وتحدد مهام هذه اللجنة وصالحياتها بقرار تشكيلها

 .في الفقرة )أ( من هذه المادةيجوز الجمع بين عقوبتين  أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها  .ب

هكذا أصبحت المادة بعد إضافة العبارة التالية )ولهذه الغاية يمارس المجلس صالحيات مجلس الوزراء *
ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صالحيات الوزير ويمارس نائب الرئيس صالحيات األمين العام 

 .6112( لسنة 03ن المعدل رقم )المنصوص عليها في ذلك النظام( إلى آخرها بموجب القانو

هكذا أصبحت المادة باضافة عبارة )واتخاذ  أي من االجراءات( بعد كلمة )العقوبات( الواردة في مطلع **
 :6112( لسنة 03( إلى الفقرة )أ( بالنص التالي بموجب القانون المعدل رقم )2الفقرة )أ(، ثم اضافة البند )

العالي بتشكيل لجنة لإلشراف المباشر على مؤسسات التعليم العالي لحين زوال التنسيب إلى مجلس التعليم  . 9
 .أسباب المخالفة وتحدد مهام هذه اللجنة وصالحياتها بقرار تشكيلها
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( 02بموجب القانون المعدل رقم )  ( من الفقرة )أ( منها واالستعاضة عنه بالنص الحالي5ثم الغاء نص البند )
 .أيقاف القبول في مؤسسات التعليم العالي .5 :السابق كما يلي حيث كان النص 6101لسنة 

 .تصدر الهيئة تقريراً سنوياً عن واقع مؤسسات التعليم العالي، وتقوم بنشره (:05المادة )

يكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم األول من شهر كانون الثاني من كل سنة  أ. (:06المادة )

 .وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر كانون األول من السنة ذاتها

 :تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي .ب

 .. بدل كل من االعتمادين العام والخاص وضمان الجودة واإلشراف والمتابعة0     

 .كام هذا القانونرسم عضوية كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في الهيئة وفقاً ألح. 8     

 التبرعات والهبات المقدمة إليها من الجهات والمؤسسات المختلفة التي يوافق عليها مجلس  . 3     

 .الوزراء         

 .الدعم المالي الذي يرصد لها في قانون الموازنة العامة للدولة. 4     

 .العامةيتم تحويل الفائض السنوي من أموال الهيئة إلى الخزانة  .ج

 .تتمتع الهيئة بجميع االمتيازات واإلعفاءات والتسهيالت الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية (:07المادة )*

أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن تبقى األنظمة  ال يعمل بأي نص ورد في (:02المادة )**

العالي والبحث العلمي والمتعلقة بمجلس االعتماد نافذة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون التعليم 

 .أو يستبدل غيرها بها وذلك خالل سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون  أو تعدل  المفعول إلى أن تلغى

 .يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون (:09المادة )

 .مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانونرئيس الوزراء والوزراء  (:81المادة )

 

 . 6112( لسنة 03( بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )02أضيفت المادة ) *  

 .6112( لسنة 03( بموجب القانون المعدل رقم )02.61( لتصبح )02.02أعيد ترقيم المواد من ) **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Al-Zaytoonah University of Jordan كتاب القوانين واألنظمة والتعليمات جامعة الزيتونة األردنية
 

QM11/0001 – page 31/142  
 

 8117( لسنة 016نظام رقم ) 

 يةردنالتدريسية في الجامعة األنظام الهيئة 

 6110( لسنة 46ية الرسمية رقم )ردنقانون الجامعات األ( من 65الفقرة )أ( من المادة ) أحكامصادر بمقتضى 

( ويعمل به من تاريخ نشممره في 6112ية لسممنة ردنيسمممى هذا النظام ) نظام الهيئة التدريسممية في الجامعة األ (: 0المادة ) 

 الجريدة الرسمية.

دناه ما لم تدل القرينة على غير أيكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصمممممصمممممة لها  (: 8المادة ) 

 .ذلك :

 ية.ردنالجامعة األ الجامعـــــــة :   

 مجلس عمداء  الجامعة. المجلـــــس  :   

 رئيس الجامعة. الرئيـــــس  :   

 التعيين والترقية.لجنة  اللجنــــــة   :   

يشممكل المجلس من بين أعضممائه لجنة تسمممى )لجنة التعيين والترقية( برئاسممة الرئيس وعضمموية سممتة ممن هم  (: 3المادة ) 

 ام.هذا النظ حكامبرتبة أستاذ، تتولى ممارسة الصالحيات المتعلقة بشؤون أعضاء هيئة التدريس وفقاً أل

دريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب يتم تعيين عضو الهيئة الت (:4المادة ) 

وانتدابه وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضممممممن الرتبة الواحدة وقبول اسمممممتقالته وإنهاء خدمته بقرار من 

 المجلس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم.

 ثبيــــتالتعيين والت

 يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية : (: 5المادة ) 

شممهادة مهنية في حقل اختصمماصممه تمكنه من التدريس في  أو أن يكون قد حصممل على درجة علمية .أ 

ما يعادلها،  أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة

 لى.ووالدرجة العلمية األ

أن يكون قد حصممممممل على الدرجات العلمية المشممممممار إليها في الفقرة )أ( من هذه  المادة بالدراسممممممة  .ب 

 المنتظمة، وذلك من جامعات معترف بها.

 .أن يكون قادراً على القيام بالعمل الجامعي .ج 

 أن يكون الئقاً من الناحية الصحية، بناء ً على تقرير من اللجنة الطبية التي  تعتمدها الجامعة. .د 

 بجنحة مخلة بالشرف واألخالق واآلداب العامة. أو بجنايةأن يكون غير محكوم  .هـ 

 لي:الفنون والتصميم ، ما يستثناء من يعين منهم في كلية ن يعين برتبة مدرس في الجامعة، بايشترط فيم (: 6المادة ) 
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ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصمممص  أو أن يكون حاصمممال ً على درجة الماجسمممتير .أ 

 الذي سيعين فيه.

معهد  أو وأن يكون قمد عمل مدة ال تقل عن ثالث سممممممنوات متصمممممملة في مجال التدريس في جامعة .ب 

 جامعي معترف بهما ونشر بحثا ً خاللها، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.

 يكون حاصممممممال ً على درجة الدكتوراه يشممممممترط فيمن يعين برتبة أسممممممتاذ مسمممممماعد في الجامعة أن .أ      (: 7المادة ) 

(PH.D) ارية أن يكون حاصممممممالً على شممممممهادة مهنية سمممممم أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، أو

مهنية معترف  أو من مؤسسة أكاديمية ة في التخصمص تعادل درجة الدكتوراهشمهادة فني أو المفعول

ة معتمدة بعد حصممموله على قبل له للنشمممر في مجل أو بها، وأن يكون قد نشمممر بحثاً واحداً على األقل

 .الدكتوراه

ة أسمممتاذ مسممماعد في كلية الفنون الفقرة )أ( من هذه المادة، يشمممترط فيمن يعين برتب أحكاممع مراعاة  .ب

معماري واحد على األقل بعد دراسته  أو والتصميم وقسم هندسة العمارة، أن يكون قد قام بعمل فني

تتوافر فيمه الشممممممروط الواجمب توافرهما في األعممال الفنيمة والمعممارية المقبولة ألغراض الترقيات 

 العلمية.

 مشارك في الجامعة ما يلي :يشترط  فيمن يعين برتبة أستاذ  (: 2المادة )

 ( من هذا النظام.2أن يكون حاصال ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ) .أ 

 أو معهد علمي أو وأن يكون قد شمممغل رتبة أسمممتاذ مسممماعد مدة ال تقل عن خمس سمممنوات في جامعة .ب 

 فني من مستوى جامعي معترف بهما.

ً  .ج  قيماً أدى إلى تقدم المعرفة، قام به بعد حصمموله على المؤهل العلمي  وأن يكون قد نشممر إنتاجاً علميا

نتاج الشروط والمواصفات النظام، على أن تتوافر في هذا اإل( من هذا 2المنصوص عليه في المادة )

جراءات نتاج وفقاً لالأن يتم تقييم هذا اإلالتي تتطلبها الترقية إلى رتبة أسممتاذ مشممارك في الجامعة، و

 ة في الجامعة.المتبع

 .يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي : (: 9المادة ) 

 ( من هذه النظام.2أن يكون حاصال ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ) .أ 

في معهد علمي  أو وأن يكون قد شممغل رتبة أسممتاذ مشممارك مدة ال تقل عن خمس سممنوات في جامعة .ب 

 ي معترف بهما.من مستوى جامع

وأن يكون قد نشممر وهو يشممغل رتبة أسممتاذ مشممارك إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة على أن  .ج 

تتوافر في هذا االنتاج الشممروط والمواصممفات التي تتطلبها الترقية الى رتبة أسممتاذ في الجامعة، وأن 

 الجامعة.جراءات المتبعة في م هذا اإلنتاج وفقاً لإليتم تقيي

هذا النظام، فيكون الحد األعلى لمدة  حكامإذا تم تعيين عضمممممو الهيئة التدريسمممممية في الجامعة وفقاً أل .أ       (:01المادة )

 .تجربته وفقاً للرتبة التي يعين فيها على النحو التالي :

 ست سنوات لرتبة مدرس. -0

 أستاذ مشارك. أو ثماني سنوات لرتبة أستاذ مساعد -6

 لرتبة أستاذ. ثالث سنوات -3
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إذا تم تعيين عضممممو الهيئة التدريسممممية قبل صممممدور هذا النظام، فيحسممممب الحد األعلى لمدة تجربته  .ب 

 اعتباراً من تاريخ صدور هذا النظام على أن تحسب له المدة السابقة على صدور هذا النظام.

رة )أ( نصوص عليها في الفقإذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خالل مدة التجربة الم .ج 

 من هذه المادة، تعتبر خدمته منتهية حكماً .

في مجموعها  تتجاوز يجوز للمجلس تمديد مدة التجربة لعضممممو هيئة التدريس سممممنة فسممممنة لمدة ال  .د 

 ثالث سنوات.

( من هذا النظام ، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية 01الفقرة )أ( من المادة ) أحكاممع مراعاة  .أ        (:00المادة )

 .إذا كـان :

 ياً .أردن -0

 ناجحاً في التدريس وفي عمله الجامعي. -6

قمد تممت ترقيتمه الى رتبمة أكماديميمة أعلى في الجامعة، إال إذا كان برتبة مدرس، ففي هذه  -3

 ئة )أ( من رتبة مدرس.الحالة يستعاض عن الترقية بالنقل الى الف

 لم تصدر بحقه عقوبة اإلنذار، وفي حالة عقوبة اإلنذار يؤجل تثبيته مدة سنة. -4

 لم تصدر بحقه عقوبة اإلنذار النهائي، وفي هذه الحالة يؤجل تثبيته مدة ثالث سنوات. -5

 على أنهاء خدمة عضمممو هيئة التدريس خالل مدة تجربته، إنللرئيس وألسمممباب يقتنع بها  .0      .ب 

 يبلغ بذلك قبل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء  خدمته، وال يجوز إعادة تعيينه في الجامعة.

سبة، عدم التقيد بالشرط الزمني إلبالغ عضو هيئة التدريس وللرئيس في حاالت يراها منا .6

 ( من هذه الفقرة.0نتهاء خدمته المنصوص عليها في البند )بإ

هيئة التدريسمممية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكماً ، وفي هذه الحالة يجوز إعادة تعيين عضمممو ال .ج 

 هذا النظام. حكاميوضع تحت التجربة من جديد وفقاً أل

 تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة. (:08المادة )

ئة التدريس بقرار من مجلس العمداء من رتبة أستاذ مساعد فما فوق توقف الزيادة السنوية لعضو هي .أ       (:03المادة )

إذا توقف إنتاجه العلمي المنشمممممور والمقبول للترقية مدة سمممممنتين ما لم يكن يشمممممغل خالل هذه المدة 

 ياً بمنصب عميد فما فوق.إدارمركزاً 

 .من الحاالت التالية: أي  تنتهي حكماً خدمة عضو الهيئة التدريسية في .ب

هذا النظام ولم يثبت خالل  أحكامأسمممتاذ مشمممارك بموجب  أو إذا عين برتبة أسمممتاذ مسممماعد .0

 ثماني سنوات من تاريخ تعيينه.

يقبل له للنشر بحثاً واحداً على األقل خالل آخر خمس  أو إذا كان قد سمبق تثبيته ولم ينشمر .6

 ياً خاللها .إدارسنوات ما لم يكن يشغل مركزاً 

 والترقيـــــــــةالنقل 

من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه  األستاذالمشارك و األسمتاذالمسماعد و األسمتاذينقل  (:04المادة )

في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية ال تقل عن خمس سممممممنوات، أما المدرس فيشممممممترط أن ال تقل اقدميته  في 

الراتب عن ست سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على أساسه، وفي جميع األحوال يشترط 
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ة التدريسية نشر انتاج علمي أثناء خدمته الفعلية في الجامعة تتوافر فيه الشروط والمواصفات لنقل عضو الهيئ

 المطلوب توافرها في االنتاج العلمي المطلوب للترقية.

 إلى رتبة أستاذ إذا كان : أو يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك .أ     (:05المادة )

 ال تقل عن خمسترقيتمه منها أقدمية في الجامعة  ة التي سممممممتتمقمد توافرت لمديمه في الرتبم -0

سمممنوات منها ثالث سمممنوات على األقل في الجامعة، ويجوز في حالة تحقيق عضمممو هيئة 

 ربع سنوات.لمطلوبة للترقية، اختصار المدة ألالتدريس لضعف النقاط ا

 ناجحاً في تدريسه. -6

 ناجحاً في عالقاته في العمل الجامعي. -3

 خدمة المجتمع وتنميته. فاعالً في -4

قبل له للنشمممر في مجالت معتمدة، وهو يشمممغل الرتبة التي سمممتتم ترقيته منها  أو قد نشمممر، -5

نتاج العلمي وأن يكون قد نشممممر جزءاً من هذا اإلإنتاجاً علمياً قيماً في مجال تخصممممصممممه، 

إثنماء  خمدمتمه في الجمامعمة، ويجوز أن تحسممممممب ضمممممممن االنتماج العلمي المعتممد للترقية 

 الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة. أو األعمال المهنية

 سس الترقية التي يقرها المجلس.ذي قدمه للترقية الحدود الدنيا ألقد حقق االنتاج العلمي ال -2

الترقية وإجراءاتها  يتخذ المجلس قراره بشممأن الترقية وفق نتائج تقارير  أحكاممع مراعاة      .0            .ب 

 المقيمين.

إذا تبين للمجلس أن هناك تناقضمماً بين نتائج تقارير المقيمين وتوصممياتهم فله اتخاذ القرار  .6

 الذي يراه مناسباً بشأن الترقية.

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية أستاذ شرف إذا أمضى خدمة في الجامعة مدة  (:06المادة )

ال تقل عن خمس عشرة سنة وهو برتبة أستاذ، وقدم خالل عمله في الجامعة خدمات مميزة في تسيير أعمالها 

ت خدمته فيها بناء على طلبه، انهي أو كماله سمممممن السمممممبعين،إونموها وتطورها ، وانتهت خدمته فيها بسمممممبب 

ويحتفظ أسممتاذ الشممرف بجميع حقوقه العلمية، ويسممتفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة، ولها أن تسممتفيد من 

 خبرته في التدريس واإلشراف وفي غيرهما، وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

 مهام عضو الهيئة التدريسية

ريسممممية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشممممر وتبادل يتمتع عضممممو الهيئة التد (:07المادة )

 ة المعمول بها.نظم، وذلك في حدود القوانين واأل أيالر

 تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي: .أ        (:02المادة )

 التدريس والتقييم. -0

 والتطبيقية.إجراء البحوث والدراسات النظرية  -6

 خدمة المجتمع وتنميته. -3

نشممممممطتهم العلمية بحوث الطلبة وتقاريرهم وأاإلشممممممراف على الرسممممممائل الجامعية وعلى  -4

 واالجتماعية وتوجيههم.

 التفرغ الكامل لواجبه العلمي في خدمة المجتمع. -5

 اإلرشاد األكاديمي. -2

 لجامعة.شتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها ااال -2

 أمور أخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة. أي   -2
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ال يجوز لعضممممو الهيئة التدريسممممية العمل خارج الجامعة إال بموافقة خطية مسممممبقة من الرئيس بناء  .ب 

 .الغايةعلى تنسيب من عميد الكلية ووفق تعليمات خاصة تصدر لهذه 

ربعين سمماعة توزع على التدريس ( أ41لعضممو الهيئة التدريسممية )وعي سممبتكون سمماعات العمل األ .أ       (:09المادة )

والبحمث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته والمهام الجامعية األخرى، ويتم تحديد مهام عضممممممو الهيئة 

 نتاجيته.إدائه فيها في ضوء القسم وعميد الكلية،ويتم تقييم أ التدريسية من قبل رئيس

( 2أ( من هذه المادة ، يكون الحد األعلى للعبء التدريسمممي لاسمممتاذ )مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) .ب 

( اثنتي عشمممرة سممماعة معتمدة، 06المسممماعد ) األسمممتاذتسمممع سممماعات معتمدة، ولاسمممتاذ المشمممارك و

 ( خمس عشرة ساعة معتمدة.05وللمدرس )

جامعية  ومسؤولياتللرئيس أن يخفض العبء التدريسمي لعضمو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء  .ج 

 ية بموجب تعليمات خاصة يصدرها.إدار أو أكاديمية

 اإلجــــــــازات

 تكون اإلجازة السنوية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي : .أ     (:81المادة )

ي في كل من كليتي الطب وطب داراإلي وغير داراإلستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية  -0

 الخاضع لخطة الحوافز في مستشفى الجامعة.سنان األ

 أحد عشر أسبوعاً ألعضاء الهيئة التدريسية اآلخرين. -6

 يين من أعضاء الهيئة التدريسية.دارثمانية أسابيع لإل -3

 

توزع اإلجازة السمممنوية المنصممموص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة بين الفصمممول، وال يجوز  .ب

 ترصيدها.

التدريسمممية المكلف بالتدريس خالل الفصمممل الصممميفي على رأس عمله، وذلك  يعتبر عضمممو الهيئة .ج 

 ألغراض عقد اجتماعات مجالس األقسام ومجالس الكليات.

 للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خالل إجازته السنوية. .د 

 في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذيجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة  .أ      (:80المادة )

مجزأة لفصمملين اثنين عن كل سممت سممنوات  أو أسممتاذ مشممارك إجازة تفرغ علمي لمدة سممنة كاملة أو

 المهنية أو األعمال العلمية أو قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة، شريطة أن يقدم مخططاً للعمل

و الهيئة التدريسمية خالل إجازة التفرغ العلمي الفنية التي سميعدها خالل اإلجازة، ويتقاضمى عضم أو

 ه.عالواتراتبه وجميع 

يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس أن يعمل خالل هذه  .ب 

 أو المؤسممممممسممممممات ذات العالقة داخل  المملكة أو مراكز البحوث العلميمة أو اإلجمازة في الجمامعمات

 خارجها.

سممب إجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية لجميع األغراض عدا احتسمممابها ألغراض الحصمممول على تح .ج 

 سنة تفرغ علمي أخرى.

على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد  كليته عند إنتهاء إجازته  .د 

الفنيمة التي أعمدهما خالل إجازته ليجري تقييمها من قبل مجلس البحث  أو األعممال العلميمة أو العممل



 Al-Zaytoonah University of Jordan كتاب القوانين واألنظمة والتعليمات جامعة الزيتونة األردنية
 

QM11/0001 – page 36/142  
 

العلمي، بناء ً على األسممس التي وضممعت في المخطط األصمملي الوارد في الفقرة )أ( من هذه المادة، 

وترفع األعمال والتقييم إلى رئاسة الجامعة العتمادها، وإذا لم يتم اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ 

له، ويعتبر قد اسمممتوفى اجازة التفرغ العلمي، وال تحسمممب هذه اإلجازة ألغراض الترقية  التي دفعت

 إجازة أخرى. أو الخدمة واإلدخار وألغراض استكمال المدة للحصول على إعارة نهايةومكافأة 

بل ق أو ال تقبل اسممممتقالة عضممممو الهيئة التدريسمممممية من عمله في الجامعة خالل إجازة التفرع العلمي .هـ 

مرور سمنة خدمة فعلية في الجامعة على انتهائها إال إذا ردت المبالغ التي دفعت له، وفي هذه الحالة 

 الخدمة واإلدخار. نهايةال تحسب هذه اإلجازة ألغراض مكافأة 

مدة ل يجوز أن يمنح عضمو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب .أ       (:88المادة )

سمنة قابلة للتجديد على أن ال يزيد مجموعها على خمس سمنوات متصمملة، شريطة  أو فصمل دراسمي

أن يكون قد أمضى خدمة في الجامعة مدة خمس سنوات على األقل، وال يمنح إجازة ثانية، بمقتضى 

 هذه المادة إال بعد مرور مثلي مدة اإلجازة السابقة. أحكام

ية من شرط المدة الزمنية المشار اليها أردنيسمتثنى عضمو الهيئة التدريسية الذي يعين رئيس جامعة  .ب

 في الفقرة )أ( من هذه المادة.

 يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً . .ج 

التدريسمية إجازة اضطرارية دون راتب يجوز في حاالت خاصمة يقدرها الرئيس منح عضمو الهيئة  .د 

 لمدة ال تزيد على فصلين دراسيين.

عضمو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في  يال تعتبر اإلجازة دون راتب التي تمنح أل .هـ 

الخممدمممة واالدخممار، إال أنهمما  نهممايممةالجممامعممة ألغراض منح إجممازة التفرع العلمي والترقيممة ومكممافممأة 

معهد علمي من مسمممتوى جامعي تعترف  أو تحسمممب له أقدمية في الراتب فقط إذا قضممماها في جامعة

 بهما الجامعة.

كل من عميد الكلية ورئيس القسمم منح عضمو الهيئة التدريسية إجازة ال تزيد مدتها على  أيللرئيس بعد أخذ ر   (:83المادة )

 خمسة عشر يوم عمل ألداء فريضة الحج، وتمنح هذه اإلجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

 تحدد اإلجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.   (:84المادة )

 يفادالنتداب واإلعارة واإلا

 يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة. (:85المادة )

جهة  أو يجوز إعمارة عضممممممو الهيئمة التمدريسممممممية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جامعة .أ       (:86المادة )

 أي ز مدة اإلعارة فياوأكثر، على أن ال تتج أو منظمات دولية للعمل فيها لمدة فصممممممل أو حكوميمة

 حال ثالث سنوات، وال يعار مرة أخرى إال بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة.

الفقرة )ج( من هذه المادة، تعتبر مدة إعارة عضممممممو الهيئة التدريسممممممية جزءاً من  أحكاممع مراعاة  .ب 

 الخدمة واإلدخار والتفرغ العلمي . نهايةي الجامعة ألغراض الترقية ومكافأة خدمته الفعلية ف
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سممممببها  أو مبالغ أخرى مهما كان نوعها أي  أو نفقات أو عالوات أو رواتب أي  ال تتحمل الجامعة .ج 

الخدمة ومسمممممماهمة الجامعة في صممممممندوق اإلدخار وفي نهاية خالل مدة اإلعارة بما في ذلك مكافأة 

 االجتماعي.الضمان 

فاد عضمممممو الهيئة التدريسمممممية في دورات علمية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بعد أخذ يإ يجوز  .أ      (:87المادة )

فاد عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته إي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم، وتعتبر مدة  أير

 خدمة واإلدخار والتفرغ العلمي.ة الايالفعلية في الجامعة ألغراض الترقية ومكافأة نه

فاد بما يالمجلس التعليمات الالزمة لتنظيم األمور المتعلقة باإل أييصمممدر الرئيس بعد اإلسمممتئناس  بر .ب 

 في ذلك االمور المالية منها.

 األساتذة الزائرون والمحاضرون

تاذ مشارك أس أو لقاء مكافأة شهرية في رتبة أستاذ زائر أو يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد .أ       (:82المادة )

 أستاذ مساعد زائر إذا كان: أو زائر

 ( من هذا النظام.2حاصال ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ) -0

 ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة، ويحقق شروط الرتبة في الجامعة. -6

الفقرة )أ( من هممذه المممادة خممدمممة  حكممامالتممدريس المعين وفقمماً أل ال تعتبر مممدة خممدمممة عضممممممو هيئممة .ب 

 ة الخدمة واإلدخار واإلسكان.ايألغراض الترقية ومكافأة نه

للرئيس بناء على تنسمميب كل من مجلس الكلية ومجلس القسممم، الموافقة على التعاقد مع محاضممرين متفرغين  (:89المادة )

 إدراجها في العقد. للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى

 اهريجوز تعيين المحاضر المتفرغ المعين في الجامعة عضواً في هيئتها التدريسية إذا كان يحمل درجة الدكتو (:31المادة )

(، ونشمممر بحثين على األقل اثناء 5ما يعادلها وانطبقت عليه شمممروط التعيين المنصممموص عليها في المادة ) أو

تحسمممب مدة خدمته وبحوثه التي نشمممرها وهو محاضمممر متفرغ في الجامعة  خدمته في الجامعة كما ويجوز أن

 ألغراض الترقية.

مجلس القسممم تكليف محاضممرين غير متفرغين  أيللرئيس بناء على تنسمميب عميد الكلية، بعد أخذ ر .أ       (:30المادة )

فق أسممس يقررها أكثر، وذلك و أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خالل فصممل واحد أو للتدريس

 الرئيس.

 أو تدريسمممية أو القيام بمهام بحثية أو للرئيس دعوة أشمممخاص من خارج الجامعة إللقاء محاضمممرات .ب

 تدريبية فيها لمدة محددة وذلك وفقاً لاسس والشروط التي يقررها.

جهات محلية بتقديم خدمات تطوعية للجامعة وفقاً لتعليمات  أو للرئيس الموافقة على قيام أشممممممخاص .ج 

 ة.اييصدرها لهذه الغ

 نتهاء الخدمـــــةإ

تنتهي خدمة عضممممو الهيئة التدريسممممية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصممممادر  .أ       (:38المادة )

 .من الحاالت التالية: أي من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أو بذلك

 قبول االستقالة. -0
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ة العام ايإتممام السممممممبعين من العمر، وفي همذه الحمالمة يكون انتهماء الخمدممة اعتباراً من نه -6

 الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين.

 نتهاء الخدمة حكماً لعدم التثبيت.إ -3

 فقد الوظيفة. -4

 العقد.نهاء إ -5

 االستغناء عن الخدمة. -2

 العزل. -2

 فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام. -2

 الوفاة. -2

ه الواتعإذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة على الفور راتبه و .ب 

 الشهر التالي. عالواتعن الشهر الذي توفي فيه باإلضافة إلى راتب و

يجوز التعاقد مع عضمو هيئة التدريس الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين محاضراً  .ج 

 ة.ايمتفرغاً فيها، وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغ

ن ميقدم عضممو الهيئة التدريسممية اسممتقالته خطياً إلى عميد الكلية المعني قبل ثالثة أشممهر على األقل  .أ       (:33المادة )

 فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك. أي  بدء

يبلغ عضممو الهيئة التدريسممية القرار بشممأن اسممتقالته خالل مدة ال تزيد على ثمانية أسممابيع من تاريخ  .ب 

 تقديمها وإال اعتبرت مرفوضة.

مر في عمله حتى قبولها  وإال اعتبر فاقداً على عضمممو الهيئة التدريسمممية الذي قدم اسمممتقالته أن يسمممت .ج 

 لوظيفته.

يعتبر عضممممو الهيئة التدريسممممية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثالثة  (:34المادة )

 أسابيع متصلة، وال يجوز إعادة تعيينه مرة أخرى في الجامعة.

 خالفات واإلجراءات التأديبيةالم

ة نظمألالقوانين وا أحكامعلى عضمممو الهيئة التدريسمممية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطه به، والتقيد ب (:35) المادة

والتعليمممات والقرارات المعمول بهمما، وأن يمتنع في سمممممميمماق ذلممك عن األمور التمماليممة، وذلممك تحممت طممائلممة 

 المسؤولية:

 الرئيس. العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من .أ    

 عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية. أيالقيام ب .ب 

 إقليمي داخل الجامعة. أو طائفي أو نشاط حزبي أي  ممارسة .ج

ة الشمممركات ، إال إذا كلف بذلك من قبل إدارشمممتراك في عضممموية مجالس المؤسمممسمممات ومجالس اال .د 

 بموافقتها. أو الجامعة

 العاملين فيها. أو عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أيالقيام ب .هـ 

ة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى نظمإذا خالف عضممممممو الهيئة التدريسممممممية القوانين واأل (:36المادة )

 العقوبات التأديبية التالية:
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ثة إلى فع في المرة الثالقعت عليه هذه العقوبة مرتين خالل ثالث سمممممنوات متتالية، ترأو التنبيه، فإذا .أ 

 عقوبة اإلنذار.

قعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة سممممممنتين من  تاريخ قرار المجلس بترقيته، أو اإلنمذار، فإذا .ب 

قعت عليه هذه العقوبة مرتين خالل أو وتوقف زيادته السمممنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبة أسمممتاذ، وإذا

 المرة الثالثة إلى عقوبة اإلنذار النهائي.خمس سنوات متتالية، ترفع في 

قعمت عليمه همذه العقوبمة تؤجمل ترقيتمه لممدة أربع سممممممنوات من تاريخ قرار أو اإلنمذار النهمائي، فمإذا .ج 

ليه قعت عأو أسمممممتاذ، ويحال من لسمممممنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبةالمجلس بترقيته، وتوقف زيادته ا

 مخالفة بعد ذلك. أي  ا ارتكبهذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذ

 االستغناء عن الخدمة مع صرف جميع االستحقاقات المالية. .د 

العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق االدخار وال يعاد تعيينه في  .هـ 

 الجامعة.

( من هذا 32( من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصموص عليها في المادة )35المادة ) أحكاممع مراعاة       (:37المادة )

 النظام وفقا ً للصالحيات التالية:

 لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه. .أ 

 قعت عليه  عقوبة اإلنذار أن يسممممتأنفأو لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه واإلنذار ، ويجوز لمن .ب 

 ام من تاريخ تبليغه بذلك.أي  القرار بذلك إلى الرئيس خالل سبعة 

 للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة اإلنذار وعقوبة اإلنذار النهائي. .ج 

( من هذا 32اً من العقوبمات التمأديبيمة المنصمممممموص عليهما في المادة )أيم  للمجلس التمأديبي أن يوقع  .د 

 له ويتناسب مع ظروف المخالفة التأديبية المرفوعة اليه.النظام، وذلك وفقاً لما يتبين 

عقوبمة تمأديبيمة من حماممل رتبمة أدنى أكماديميماً على حمامل رتبة أعلى، وفي هذه  أي  إيقماع ال يجوز .أ      (:32المادة )

 قاعها.يإ قاع العقوبة إلى حامل الرتبة األعلى الذي يحق له يإالحالة ترفع التوصية ب

تخفيفها قبل سمممماع أقوال عضمممو الهيئة التدريسمممية  أو تشمممديها أو عقوبة تأديبية أيإيقاع    ال يجوز  .ب 

وإتاحة الفرصمممة له للدفاع عن نفسمممه، وذلك من قبل الجهة التي لها صمممالحية النظر في اإلجراءات 

 التأديبية المتخذة بحقه.

قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسمة أعضمماء من يشمكل المجلس التأديبي اإلبتدائي لمدة سمنتين  .أ       (:39المادة )

، ةعقوي أي  أعضمممماء الهيئة التدريسممممية في الجامعة ممن يحملون رتبة أسممممتاذ والذين لم توقع عليهم

 ً منهم من   أي عضمممممممائممه، وللمجلس إعفمماءلهممذا المجلس التممأديبي من بين أ  ويعين المجلس رئيسممممممما

 نها.قبول إعفائه م أو عضوية المجلس التأديبي

يشممكل المجلس التأديبي اإلسممتئنافي لمدة سممنتين قابلة للتمديد بقرار من  المجلس برئاسممة أحد نواب   .ب 

الرئيس وعضمموية أربعة من أعضمماء الهيئة التدريسممية في الجامعة ممن يحملون رتبة أسممتاذ والذين 

قبول  أو التأديبيمنهم من عضممممممويمة هذا المجلس  أي  عقوبمة، وللمجلس إعفماء أي  لم توقع عليهم

 إعفائه  منها.

أصيل  عضو أي  أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أو للمجلس تعيين عضو إحتياطي .ج 

 منهما بعذر مقبول. أي  يتغيب عن جلسات

، ويتخذ هعضائنونياً بحضور جميع أيجتمع كل من المجلسمين التأديبيين بدعوة من رئيسمه، ويكون اجتماعه قا (:41المادة )

بأغلبية ثالثة أعضاء على أن يكون الرئيس من  أو المجلس التأديبي قراراته بأغلبية أربعة من خمسمة أعضاء

 بينهم.
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لى المجلس التأديبي نسخة من الئحة المخالفة المنسوبة إليه إلى لغ عضو الهيئة التدريسية المحال إيب .أ     (:40المادة )

مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسممممممة المحددة للشممممممروع في النظر في  أو مكان عمله في الجامعة

 ام على  األقل، وله الرد خطياً على الالئحة خالل تلك المدة.أي المخالفة بسبعة 

راق ملف الدعوى، أو لى المجلس التأديبي اإلطالع على جميعلعضممممممو الهيئة التدريسممممممية المحال إ .ب 

 دفاع عن نفسه.وحضور جلسات المجلس التأديبي لل

مخممالفممة تنطوي على جريمممة جزائيممة إلى المممدعي العممام المختص إلتخمماذ  أي  على الرئيس إحممالممة .أ       (:48المادة )

جراءات التأديبية إلى حين صممممممدور الحكم النهائي في ت القانونية بشممممممأنها وعليه وقف اإلاإلجراءا

 القضية الجزائية.

ه من تبرئت أو الجزائية بعدم مسمممؤولية عضمممو الهيئة التدريسممميةال يحول صمممدور الحكم في القضمممية  .ب 

 التهمة الجزائية التي نسبت إليه دون اتخاذ االجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.

 من الحاالت التالية: أي  للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في .أ       (:43المادة )

 التأديبي.إذا أحيل إلى المجلس  -0

 إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة. -6

اآلداب  أو خالقاأل أو جنحة مخلة بالشممرف أو ةياإذا أحيل إلى المحكمة بسممب ارتكابه جن -3

 العامة.

ى ه على أن ال تزيد علعالواتللرئيس أن يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه و .ب 

 النصف.

ين من سمممبوعأ تتجاوز ينعقد المجلس التأديبي للشمممروع في النظر في الدعوى التأديبية خالل مدة ال  .أ       (:44المادة )

 تاريخ إحالة الدعوى إليه.

 تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس. .ب 

 هذا النظام. أحكاميصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ  (:45المادة )

، على أن يسممممتمر العمل بالتعليمات 6113( لسممممنة 42ية رقم )ردنيلغى نظام الهيئة التدريسمممية في الجامعة األ (:46المادة )

 ال  الل مدةهذا النظام خ حكاميستبدل غيرها بها وفقاً أل أو تعدل أو والقرارات الصمادرة بمقتضماه إلى أن تلغى

 ستة أشهر من تاريخ نفاذه. تتجاوز
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 األردنيةالزيتونة  جامعة في التدريسية الهيئة تعليمات
 ( من )نظام الهيئة التدريسية النافذ ( ووفقا لقانون الجامعات األردنية النافذ45صادرة بموجب المادة )

 

 تاريخ من اعتباراً  بها ويعمل جامعة الزيتونة األردنية "، في التدريسية الهيئة تعليمات "التعليمات هذه تسمى    (:0) المادة

01/10/2016. 

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير     (:6المادة )

 ذلك.

 األردنية جامعة الزيتونة : الجامعة

 الجامعة عمداء مجلس : المجلس

 الجامعة رئيس : الرئيس

 المعنية الكلية عميد : العميد

 والترقية التعيين لجنة : اللجنة

 الجامعة األردنية في التدريسية الهيئة نظام : النظام

 2007 لعام (106) رقم

 

 

 التعيين

 أن  في الجامعة التدريسية الهيئة في عضواً  يعين من في النظام يشترط من (5 ) المادة في الواردة الشروط مراعاة مع. أ   (:3المادة )

 خاصة حاالت في إال جيد، عن األولىالجامعية  الدرجة في تقديره يقل ال وأن بالدراسة المنتظمة، العلمية مؤهالته على حصل قد يكون

 اللجنة. تنسيب على بناء يقدرها المجلس

 .الجامعي القيام بالعمل على وقدرته للتعيين المرشح مالءمة من للتحققضرورية  يراها أخرى يضع  أي شروط أن للمجلسب.         

 الجامعة تعترف بها أخرى أي جامعة في شغلها التي الرتبة في الجامعة التدريسية الهيئة عضو تعيين في تعتمد أن يجوزأ.   (:4المادة )

 السنة مجتزأة.وتحسب أقدميته في الرتبة على أساس كل سنة بسنة شريطة أن ال تكون 

 في لها المتقدم في الرتبة للتعيين يؤهله للمتقدم العلمي اإلنتاج كان إذا اللجنة فيما تبت المادة هذه من) الفقرة )أ أحكام مراعاة ب. مع 

 .الجامعة

 (7) المادة في عليه المنصوص العلمي المؤهل على حاصالً  أن يكون مساعد، أستاذ برتبة الجامعة في المدرس لتعيين يشترط   (:5المادة )

 الجامعة. في عمله من باستقالته يتقدم أن على النظام، من

                   العمارة ةهندس تخصص والتكنولوجيا الهندسة كلية في للتعيين المطلوبة المعمارية أو الفنية األعمال تقل ال أن يشترط. أ  (: 2) المادة

 ً  :يأتي كما فيها التعيين المطلوب للرتبة وفقا
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 .مدرس رتبة في للتعيين أعمال أربعة. 0 

 .مساعد أستاذ رتبة في للتعيين أعمال ستة. 6  

 .مشارك أستاذ رتبة في للتعيين أعمال تسعة. 3 

 .أستاذ رتبة في للتعيين أعمال عشرة. 4 

 (أ) الفقرة في إليه المشار المعماري أو الفني العمل في يشترط النظام من( 2) المادة من( ب) الفقرة في ورد ما مراعاة مع. ب              

 :يأتي ما المادة هذه من

 .المتقدم تخصص ضمن يقع أن. 0

 .كلمة  511و 411  بين  يتراوح وجمالياته وتقنياته ومضمونه فكرته يوضح موجز تحليلي وصف به يرفق أن. 6

 أو البصرية وأ/ و السمعية التسجيل وأشرطة والساليدات، الشفافة والشرائح الصور،: مثل سمعية أو بصرية توثيقية بوسيلة يُقدم أن. 3

 .المتعددة الرقمية الوسائط

 .المعني لقسما رئيس من بتوصية الكلية مجلس يشكلها متخصصة لجنة قبل من تقييمه ويتم إيجابياً، األولي تقييمه يكون أن.4 

 

 فنية أعمال مهنية أو إلى استناداً  أكاديمية الجرافيكي برتبة قسم التصميم في التدريسية الهيئة عضو تعيين في النظر عند      (:2المادة )

 من قبل لجنة متخصصة يشكلها مجلس الكلية بناًء على توصية مجلس القسم. تلك األعمال يميتقيتم  تخصصه مجال مبتكرة فيأو  متميزة

 التدريسية أعضاء مجلسي القسم والكلية الحاضرون جميعهم.يصوت على التعيين في عضوية الهيئة      (:2) المادة

يرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم بالتعيين إلى العميد خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع من تاريخ إحالة الطلب إلى       (:2) المادة

 رئيس القسم.

العمل  مباشرته الظروف اقتضت وإذا ،تعيينه قرار المحدد في التاريخ من اعتباراً  العمل مباشرة المعين في الجامعة  علىأ.    (:01) المادة

 .منه الرئيس بقرار يحددها بمكافأة عمله يكون التاريخ، ذلك   قبل

ً  قسمه رئيس للتدريس في الجامعة إبالغ المعين يتولىب.   خطياً  عدمها المباشرة أو إبالغ القسم رئيس وعلى العمل، ببدء مباشرة خطيا

 .األكثر أيام على  عشرة خالل الرئيس إلى ذلك إبالغ العميد األكثر، ويتولى على أسبوع خالل العميد إلى

ملغى ويعد  تعيينه قرار يعد   لمباشرته المحدد التاريخ من أسابيع األعلى ثالثة حدها مدة خالل عمله المعين في الجامعة  يباشر لم إذاج. 

 ً ً  ويترتب عليه كافة االلتزامات والمسؤوليات القانونية تجاه العقد المبرم معه مستنكفا  .الرئيس يقبله بعذر تقدم إال إذا ،بعد ابالغه ذلك خطيا

ً  قدم إذا التدريسية أو راتبه الهيئة عضو رتبة تعديل في النظر يجوزأ.   (:00) المادة  تعيينه من تاريخ أشهر ستة خالل بذلك خطياً  طلبا

 .الجامعة في

 .القسم المعنيين ومجلس الكلية مجلس توصية على اللجنة بناء من بتنسيب المجلس من بقرار الرتبة تعديل يتمب. 

 .اللجنة توصية من على بناء الرئيس، من بقرار الراتب تعديل يتمج. 
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 ونشاطاته بإنجازاته المتعلقة يتضمن المعلومات سنوياً  تقريراً  يقدم أن التدريسية في الجامعة  الهيئة عضو على يتعين    (:06) المادة

جامعي، الذي يقوم بدوره برفعه  عام كلمن  الثاني نهاية الفصل مع القسم رئيس إلى ويرفعه للنشر، قبلت نشرها أو وبحوثه التي وإسهاماته

 .عميد وعميد البحث العلمي والدراسات العليا ومكتب االعتماد وضمان الجودةالإلى 

 في في تجديد العقد السنوي وذلك الرأي إلبداء المعنية األقسام إلى الكلية في التدريسية الهيئة أعضاء أسماء العميد يقد م   (:03) المادة

 .هيئة التدريس عضو لتقييم المعني خاص يملؤه رئيس القسم والعميد الحاجة بناء على نموذج ضوء

ً  الجامعة في الهيئة التدريسية ألعضاء األكاديمية األقسام في المشترك التعيين يتم   (:04) المادة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم  لتعليمات وفقا

 العالي النافذة.

 المتفرغون المحاضرون

ً  محاضراً  يعين من في يشترطأ.   (:05) المادة  .النظام ( من5) المادة في الواردة الشروط فيه أن تتوافر الجامعة في متفرغا

 بقصد  متفرغون يعين محاضرون أن يجوز الرئيس، يقدرها خاصة وفي حاالت المادة هذه )أ( من الفقرة في ورد مما الرغم علىب. 

 .يحملونها التي    الدرجات العلمية إلى النظر دون بذلك، القيام على القادرين من المؤهلين الجامعة كليات والبحث في بالتدريس القيام

 .عليها اإلتفاق يتم أخرى شروط و أي والراتب شروط العمل تحدد بعقود المتفرغون المحاضرون يعينج.  

 ( من هذه التعليمات.2وفقاً للمادة )  المحاضر المتفرغ تعيين على التصويت يكوند.  

 النقل

 : اآلتية األمور يحقق أن الواحدة الرتبة ضمن فئة أعلى إلى فئة من التدريسية الهيئة عضو لنقل يشترط . أ  (:02) المادة

 مجلس على علمي، لعرضه إنتاج كل من أصلية بنسخة معززاً  القسم إلى رئيس نفسها الرتبة ضمن فئة إلى فئة من النقل طلب يقدمب. 

 العميد الطلب ويرفع فيه، الرأي إلبداء الكلية، على مجلس لعرضه العميد إلى القسم مجلس رأي القسم رئيس ويرفع فيه، الرأي إلبداء القسم

 .النقل إجراءات الستكمال الرئيس إلى

 المتبعة اإلجراءات الترقية باستثناء لغايات المقدم اإلنتاج على تنطبق التي الشروط نفسها لغايات النقل المقدم العلمي اإلنتاج على ينطبقج. 

 .العلمي اإلنتاج تقييم في

 .المجلس قرار تاريخ من الواحدة نافذاً  الرتبة ضمن فئة إلى فئة من النقل قرار يكوند. 

ً  أن يقدم النقل، فلصاحب الطلب على الموافقة عدم المجلس قرر إذاهـ.   صدور تاريخ األقل من على أشهر ستة مضي بعد للنقل جديداً  طلبا

 .القرار ذلك

 و. تتوقف العالوات المالية السنوية عند خمس عالوات لكل َمْن لم يتقدم بطلب النقل أو الترقية حسب األصول، ولكِل َمن قرر المجلس عدم

 الموافقة على نقله أو ترقيته.

       

 .سنوات خمس عن ال تقل الراتب في فيها أقدمية هو التي الفئة في لديه يتوافر أن .0

ً  الجامعة في أثناء خدمته( للنشر له قبل أو)نشر  قد يكون أن .6 ً  إنتاجا  باحثاً  يكون األقل، وأن على نقاط ( أربع4يعادل ) علميا

 .( من هذه التعليمات61)األقل وذلك وفقا للمادة  على نقطتين يعادل رئيساً فيما

 درجات. ( ثالث3عن ) العميد وتقرير القسم رئيس تقرير من فقرات في أي فقرة تقديره ال يقل أن .3
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 الترقية  

 للترقية العامة الشروط

 المدة من استكمال أشهر ثمانية قبل األعلى الرتبة إلى الترقية يتقدم بطلب أن المشارك األستاذ المساعد أو لاستاذ . يجوز أ  (:02) المادة

 .لشغل الرتبة المطلوبة األخرى القانونية الشروط فيه إذا توافرت األعلى للرتبة المطلوبة القانونية

انقضاء المدة القانونية يُعد  تاريخ الترقية إلى الرتبة األعلى هو التاريخ الذي يتم به انقضاء هذه المدة. ب. إذا تمت إجراءات الترقية قبل 

 واذا لم تستكمل اجراءات الترقية خالل هذه المدة فيُعد  تاريخ قرار المجلس بالترقية هو تاريخ الترقية ألغراض احتساب الراتب، وتاريخ

 سير بإجراءات الترقية األكاديمية ألغراض احتساب الرتبة، شريطة انقضاء المدة القانونية الالزمة للترقية.قرار اللجنة بالموافقة على ال

 بحثين. على واحدة مجلة في للنشر ولةالمقب أو هالمنشور عدد األبحاث يزيد أن . ال يجوزأ  (:02) المادة

  : أولياً تقييماً  تقييمه إلى حاجة دون التالي العلمي اإلنتاج . يقبل ب

 .معتمدة في مجالت للنشر المقبولة المنشورة أو البحوث .0

 .المتخصصة المحكمةالمؤتمرات  وقائع في المنشورة البحوث .6

 .متخصصة محكمةمؤتمرات  معتمدة أو مجالت في الجامعية والمنشورة الرسائل من المستخلصة البحوث .3

 محلياً. عالمياً أو المسجلة االختراع براءات .4

 معتمدة. مجلة في المنشورة الملحوظة العلمية العلمية أو المراجعة حكم قضائي أو على التعليق طبية أو حالة عن التقرير .5

 فصل في كتاب محكم صادر عن دار نشر عالمية. .2

ً  تقييمها بعد اآلتية األعمال ج. تقبل  القسم العلمي في البحث لجان من والدراسات العليا وبتنسيب العلمي البحث خالل عمادة من تقييماً أوليا

 والكلية:

 .المحقق المترجم،  أو المؤلف،  أو الكتاب .0

 .العمل الفني او المعماري .6

 الدراسة المتخصصة ضمن المشروع. .3

 الحزمة البرمجية. .4

 : يأتي ما للترقية المقدم العلمي اإلنتاج قبول في د. يراعى

 يأتي: أعلى ما رتبة إلى رتبة من التدريسية الهيئة عضو لترقية يشترط  (:02) المادة

 .سنوات خمس عن ال تقل أقدمية ترقيته منها ستتم التي الرتبة في لديه توافرت قد تكون أن .0

ً  يكون أن .6  .تدريسه في ناجحا

ً  يكون أن .3  .الجامعي العمل في عالقاته في ناجحا

 .وتنميته المجتمع خدمة في فاعالً  يكون أن .4

ً  إنتاجاً  منها ترقيته ستتم الرتبة التي يشغل وهو للنشر( له قبل نشر ) أو قد يكون أن .5 ً  علميا  .تخصصه مجال في قي ما

 .البحثي الدراسي أو تخصصه في بالنقاط مقيماً  للترقية العلمي المقدم إنتاجه من األقل على%21نسبته  ما يكون أن .2

ً  الجامعة في خدمته أثناء نشر قد يكون أن .2  بالنقاط. مقيماً  األقل للترقية على المطلوب العلمي اإلنتاج نصف يعادل إنتاجاً علميا

أن يقدم وثائق تبين حضوره ورشتي عمل في مجالي أساليب التدريس وتكنولوجيا )تقنيات( التعليم، أثناء عمله في الجامعة؛  .2

 األولى من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك، والثانية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ.

 



 Al-Zaytoonah University of Jordan كتاب القوانين واألنظمة والتعليمات جامعة الزيتونة األردنية
 

QM11/0001 – page 45/142  
 

 عدد النقاط بالنقاط العلمي المقبول للترقية مقدّراً  لالنتاج األعلى الحد

 8 المحققة المترجمة أو المؤلفة أو الكتب

 8 متخصص محكم صادر عن دار نشر عالمية في كتاب الفصل

 8 المعتمدة المؤتمرات وقائع في المنشورة البحوث

الدراسة  العلمية  أو الملحوظة العلمية  أو قضائي  أو المراجعة حكم على التعليق طبية  أو حالة عن التقرير

 البرمجية مشروع  أو الحزم ضمن المتخصصة
8 

 

 :تقسم المجالت العلمية المعتمدة على النحو اآلتي أ.  (:61) المادة

 1األولى الفئة مجلة.  0

المجلة المحكمة المتخصصة والمدرجة في أحد قواعد البيانات العالمية التالية ) شريطة أن 

  :  Impact Factor) لها يكون

Science Citation Index (SCI) 

Science Citation Index Expanded (SCIE) 

Social Sciences Citation Index (SSCI)  

Thomson Reuters 

(Formerly ISI) 

 الثانية الفئة مجلة. 6

، ERA المجلة المحكمة والمتخصصة والمدرجة في احدى قواعد البيانات العالمية التالية:  (أ)

Scopus، Ebsco،Econlit،  التي تصدر ورقيا أو الكترونيا عن دار نشر عالمية، أو

جامعة أو مركز بحثي أو جمعية أو هيئة علمية متخصصة أو منظمة / هيئة/ جمعية مهنية 

ولها  ( (Professional Organizations/ Societies/ Institutes)  متخصصة

 أعضاء هيئة تحرير متخصصين من دول مختلفة من العالم.

وطنية التي تصدر عن مؤسسات التعليم العالي األردنية ) المدعومة من صندوق المجلة ال (ب)

 ( التي لم تصنف في الفئة األولى. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -دعم البحث العلمي

 

 الثالثة الفئة مجلة. 3

ز/ مركالمجلة المحكمة المتخصصة التي تصدر ورقيا أو الكترونيا عن دار نشر أو جامعة أو 

معهد بحثي أو جمعية او هيئة علمية متخصصة ولها هيئة تحرير علمية متخصصة في مجاالت 

ً  المجلة  . فعلياً  ، وأن تكون البحوث المنشورة فيها متخصصة ومحكمة تحكيما

 

 :تقسم المؤتمرات على النحو اآلتيب. 

 متخصص وُمحكم المعتمد المؤتمر

 العالمي المؤتمر

 فيه إلى مناطق المشاركون وينتمي عالمية، ولجنة علمية تحضيرية لجنة له يكون مؤتمر

 خاص في عدد أو ورقياً أو الكترونياً  ومنشورة ُمحك مة وبحوثه من العالم، مختلفة جغرافية

 معتمدة. مجلة من

 العالمي غير المؤتمر
ورقياً أو الكترونياً،  ومنشورة ُمحك مة وبحوثه ولجنة علمية، تحضيرية لجنة له يكون مؤتمر

 معتمدة. مجلة من خاص في عدد أو

                                                           
 (.71/17/7171)تاريخ ( 8100-10/54/8102هذه الفقرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )تعدلت  1 
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 لغرض معاملة المنشور، للنشر المقبول العلمي اإلنتاج يعامل من هذه التعليمات، (02المادة ) من (2البند ) في ورد ما مراعاة معج. 

 :اآلتي على النحو النقاط حساب

 النقاط عدد العلمي اإلنتاج

 (3) األولى الفئة من مجلة في البحث

 (8) الثانية الفئة من مجلة في البحث

 (0) البحث في مجلة من الفئة الثالثة

 (0) عالمي مؤتمر وقائع في البحث

 (1.5) عالمي غير مؤتمر وقائع في البحث

 (8) المتميز المحقق المترجم أو المؤلف أو الكتاب

 (0) المحقق المترجم أو المؤلف أو الكتاب

 (8) محكم صادر عن دار نشر عالمية كتاب في الفصل

 (3) عالمياً  المسجلة االختراع براءة

 (8) محلياً  المسجلة االختراع براءة

 (8) المتميز المعماري الفني أو العمل

 (0) المعماري الفني أو العمل

 (0) الثانيةاألولى أو  الفئة من مجلة في منشور حكم قضائي على التعليق طبية أو حالة عن التقرير

 (1.5) الثالثة الفئة من مجلة في منشور حكم قضائي على التعليق طبية أو حالة عن التقرير

 (0) الثانية األولى أو الفئة من مجلة العلمية في الملحوظة العلمية أو المراجعة

 (1.5) الثالثة الفئة من مجلة العلمية في الملحوظة العلمية أو المراجعة

 (1.5) مشروع ضمن المتخصصة الدراسة

 (1.5) الُحزم البرمجية

 

 .الجامعية رسالته د. يدرج اسم طالب الدراسات العليا في أي بحث يُستل من

 الكتاب ويعتمد خاص، خالل نموذج من تقييمه ويتم كلمة، ألف ( خمسين51111عن ) كلماته عدد ال يقل أن الكتاب في . يشترطهـ

 ( أو%25المقيمين ) تقديرات معدل كان إذا متميزاً  ويعد الكتاب (،%21عن ) ال تقل المقيمين تقديرات معدلكان  إذا الترقية ألغراض

 .أكثر

 .الترقية ألغراض التعليمية الكتب ال تقبلو. 

 Open )    ز. مع مراعاة الفقرات السابقة في هذه المادة ال يقبل أي إنتاج علمي منشور أو مقبول للنشر في المجالت التي تصدر عن   

Access Publishers ألغراض الترقية أو النقل أو تحويل المسمى الوظيفي إال اذا كانت هذه المجالت مدرجة بشكل مثبت بعيد عن )

 .Thomson Reuters (Formerly ISI)بيانات اللبس في قاعدة ال

 على فيه يحصل علمياً  إنتاجاً  يقدم أن مشارك أستاذ رتبة مساعد إلى أستاذ رتبة من التدريسية الهيئة عضو لترقية يشترط    (:60) المادة

 : التالية الشروط يحقق وأن األقل على نقاط ثماني (8)

أن يتضمن اإلنتاج العلمي أربعة بحوث في مجالت معتمدة نصفها على األقل منشور، على أن يكون بحث واحد منها على  .أ

األقل منشوراً في مجلة من الفئة األولى يكون فيه المتقدم باحثاً رئيساً في طلبات التخصصات العلمية وتخصصات اللغات 
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ن الفئة الثانية في طلبات تخصصات الحقوق والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية األجنبية، وأن يكون البحث منشوراً في مجلة م

 2( لتخصصات األعمال.EBSCOواألعمال، وتستثنى قاعدة البيانات )

ً  باحثاً  المتقدم يكون أن .ب  .األقل على نقاط ( أربع4يعادل ) علمي إنتاج في رئيسا

ً  إنتاجاً  يقدم أن أستاذ رتبة إلى مشارك أستاذ رتبة من التدريسية الهيئة عضو لترقية يشترط  (:66) المادة   على فيه يحصل علميا

 : اآلتية الشروط يحقق وأن األقل على نقطة عشرة ( اثنتي06)

أن يتضمن اإلنتاج العلمي ستة بحوث في مجالت معتمدة نصفها على األقل منشور، على أن يكون بحثان منها على  .أ

ً في طلبات التخصصات العلمية األقل منشورين في مجالت من الفئة  ً رئيسا األولى يكون فيه المتقدم باحثا

وتخصصات اللغات األجنبية، وأن يكون البحثان منشورين في مجالت من الفئة الثانية في طلبات تخصصات 

 3( لتخصصات األعمال.EBSCOالحقوق والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية واألعمال، وتستثنى قاعدة البيانات )

ً  باحثاً  المتقدم كوني أن .ب  .األقل على نقاط ( ست2يعادل ) علمي إنتاج في رئيسا

ً  الفنية أعماله بحوثه أو ضمن يدرج أن ال يجوز للمتقدم النظام، من /أ(05) المادة في ورد ما مراعاة مع  (:63) المادة البحوث  من أيا

أكاديمية أو قبلت قبل تاريخ السير في  رتبة علمية أو درجة على حصل بموجبها سابقة، أو ترقية في له حسبت وأن سبق التي واألعمال

 .إجراءات الترقية السابقة

 أو اإلجازة بدون راتب انتدابه إعارته أو خالل إجازة تفرغه أو التدريسية الهيئة عضو به قام الذي العلمي اإلنتاج يُعد    (:64) المادة

 .الترقية ألغراض مقبوالً 

 والسيرة العلمي اإلنتاج من نسخ ورقية ونسخة إلكترونية متضمناً ثالث المختص القسم رئيس إلى الترقية طلب .يقدم أ (:65) المادة

 على أسابيع خالل ثالثة العميد إلى القسم مجلس توصية القسم ويرفع رئيس المناسبة، التوصية واتخاذ القسم، مجلس لعرضه على الذاتية

 إلى رئاسة ورفعها بشأنه، المناسبة التوصية التخاذ على األكثر أسابيع ثالثة خالل الكلية مجلس الطلب على عرض العميد ويتولى األكثر

 .الترقية الستكمال إجراءات األكثر على أسبوع خالل الجامعة

 اتخاذ في للقسم أو الكلية الممنوحة للمدة األعلى الحد تجاوز المادة ال يجوز هذه الفقرة )أ( من أحكام في ورد ما مراعاة ب. مع 

 .المناسبة التوصية

 سبب بدون المدة المحددة خالل المناسبة التوصية اتخاذ من  مجلس الكلية القسم أو مجلس يتمكن لم إذا األحوال جميع . فيج 

 المكلفة بدراسة الطلب اللجنة وترفع الترقية طلب في للنظر أحد نواب الرئيس يرأسها  والكلية من القسم لجنة الرئيس يشكل مقبول

 المكلفة بدراسة الطلب. اللجنة تشكيل تاريخ من أسابيع ثالثة على مدة ال تزيد خالل المناسب القرار التخاذ إلى اللجنة توصياتها

 

 رتبة يحملون الذين من المتخصصين األقل على وعناوين عشرة تتضمن أسماء قائمة المعنيان القسم ورئيس العميد يقترحد.  

 الحذف، باإلضافة أو تعديل القائمة وللجنة تامة، بسرية القائمة هذه وتعامل اإلنتاج العلمي، لتقييم وذلك األردن خارج من األستاذية

 :المرشحين للتقييم في ويراعى

 .للترقية المتقدم فيها تخرج التي غير الجامعة مرموق أكاديمي مستوى ذات ومن جامعات بموضوعيتهم معروفين يكونوا أن. 0

 .اثنين عن واحد بلد ومن عن واحد واحدة جامعة من المقيمين عدد ال يزيد أن على متعددة، وجامعات بلدان من يكونوا أن. 6

                                                           
 (.71/17/7171)تاريخ ( 8100-10/54/8102هذه الفقرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )تعدلت  2 

 
 (.71/17/7171)تاريخ ( 8100-10/54/8102هذه الفقرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )تعدلت   3 
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 .اإللكتروني والبريد الفاكس، ورقم رقم الهاتف، ذلك في بما دقيقة عناوينهم تكون أن. 3

 في التقييم. توثق اللجنة أسماء المقيمين الذين يتبي ن عدم جديتهم. 4

 رئيس يرفع ثالثة، أعلى عن رتبة في إليها أو الترقية المطلوب الرتبة رتبة تعادل من القسم في التدريسية الهيئة أعضاء عدد قل إذا . هـ

أو نفسها  الرتبة يحملون ممن القسم في التدريسية أعضاء الهيئة بحضور مباشرة  الكلية مجلس لعرضه على العميد إلى الطلب القسم

 .أعلى

 المطلوب الرتبة تعادل رتبة ضمن الكلية مجلس في التدريسية الهيئة عدد أعضاء قل إذا المادة هذه الفقرة )ج( من أحكام مراعاة مع .و

 واتخاذ الطلب أجل دراسة من أحد نواب الرئيس برئاسة لجنة لتشكيل الرئيس إلى الطلب يرفع ثالثة عن أعلى في رتبة إليها، أو الترقية

 .اللجنة وعرضها على المناسبة، التوصية

 الذين التدريسية الهيئة إال أعضاء  الكلية مجلس في القسم أو مجلس الترقية  سواء في على يصوت أن ال يجوز الحاالت جميع ز.  في

 .منها أعلى إليها أو الترقية المطلوب معادلة للرتبة رتبة في هم

ً  تقريراً  والعميد القسم رئيس يقدم األكاديمية الرتب عن . بغض النظر أ  (:62) المادة  للترقية المتقدم الهيئة التدريسية عضو عن مشتركا

 ً  .الغاية المعد  لهذه الخاص للنموذج وفقا

 ثالث عن العام في  المعدل تقديره ال يقل أن للترقية المتقدم التدريسية عضو الهيئة في يشترط النظام، ( من05المادة ) مراعاة مع ب.

 درجات.

 القسم من مجلسي كل وتوصية المقيمين وأسماء العلمي وإنتاجه الهيئة التدريسية عضو ترقية طلب في اللجنة تنظر أ.  (:62) المادة

 .ذلك رأت إن الترقية إجراءات في عدم السير للسير أو وذلك وجدت إن به المتعلقة التأديبية الغاية والعقوبات لهذه المعد والتقرير  والكلية

 .للترقية الشكلية الشروط باكتمال رئيس اللجنة قبل من خطياً  التدريسية الهيئة عضو إشعار يتم ب.

مقيمين في حالة الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك وأربعة مقيمين في حالة الترقية إلى رتبة  ثالثة إلى العلمي اإلنتاج يرسل أ.  (:62) المادة

 خالل تقديم تقاريرهم ضرورة المقيمين من ويطلب لها، الرتبة المرشح بيان مع للترقية للمتقدم العلمية للسيرة به ملخص ويرفق أستاذ

 إلى واحد من يتدرج سلم على وذلك لكل إنتاج تقديراً  التقرير يتضمن أن على العلمي، تسلمهم اإلنتاج تاريخ من األكثر على ثالثة أشهر

 : اآلتي على النحو خمسة

 خمس درجات (5) ممتاز 

 .( ثالث درجات3جيد ) عن عهمجمي المتوسط العام لتقديرات المقيمين قل أعلى إذا رتبة إلى التدريسية الهيئة عضو ترقية ال يجوز هـ.

 درجة واحدة (1) ضعيف 

 درجتان (2) مقبول 

 درجات ثالث (3) جيد 

 درجات أربع (4) جداً  جيد 

 متوسط تقدير كل مقيم. أساس على المقيمين تقديراتل العام متوسطال يحسبب. 

 ( ثالث  درجات. 3إذا قل متوسط تقديره في تقريرين عن ) مشاركج. ال يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ 

 ( ثالث درجات.3د. ال يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أُستاذ إذا قل متوسط تقديره في ثالثة تقارير عن )
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 تاريخ على شهور مرور ثمانية بعد وللجنة المقيمين، تقارير ورود بعد جوانبه المختلفة من الترقية طلب في اللجنة تنظر  (:62) المادة

على أن ال يقل عدد التقارير الواردة عن اثنين لرتبة أستاذ مشارك وثالثة  الترقية طلب في تنظر أن بالسير في اجراءات الترقية القرار

 لرتبة أستاذ.

 .السري بالتصويت عدم ترقيته التدريسية أو الهيئة عضو ترقية في المجلس يبتأ.  (:31) المادة

 تاريخ من شهور ستة عن ال تقل المدة أن شريطة جديد بطلب التقدم قبل يجب انقضاؤها التي المدة يحدد الترقية عدم المجلس قرر إذا ب.

ً  إلى إنتاجه يضيف أن التدريسية الهيئة عضو على الحالة وفي هذه القرار، صدور  ونوعه، ويكون عدده المجلس يحدد جديداً  العلمي إنتاجا

ً  الجديد الترقية طلب تقديم  .التعليمات هذه في لإلجراءات الواردة وفقا

 التدريسي العبء

 ( ساعة05معتمدة والمدرس ) ( ساعة06والمساعد ) المشارك معتمدة، واألستاذ ساعات (9) لاستاذ التدريسي العبء يكون  (:30) المادة

 :المعتمدة بالساعة ويقصد .معتمدة

 .واحد ولفصل دراسي أسبوعياً، ساعة لمدة العليا، البكالوريوس أو الدراسات لمستوى المحاضرة. 0  

 والسريرية والنشاطات الطبية والمشاغل، والمراسم والعمل الميداني والتدريب العمل وورش مثل )المختبرات التطبيقي العمل مجال أما  .6

 الكليات هذه رأي أخذ الرئيس بعد من بقرار المعتمدة بالساعة تحديد المقصود فيتم التطبيقية الطبيعة ذات بعض الكليات ذلك( في شابه وما

 .تطبيقيتين عن ساعتين المعتمدة الساعة حساب يقل ال جميع األحوال وفي

 اإلجازات

 السنوية أوالً: اإلجازات

ع  (:36) المادة ً  في التدريسية الهيئة ألعضاء السنوية اإلجازة توز  إلى  باالستناد وذلك الغاية، لهذه الرئيس يصدرها لتعليمات الجامعة وفقا

 .النظام من ( 61المادة ) أحكام

 العلمي التفرغ ثانياً: إجازات

من أعضاء الهيئة التدريسية  العلمي التفرغ إجازات طلبات ( من النظام تقدم11و 10مع مراعاة ما ورد في المادتين ) . أ  (:33) المادة
 المطلوبة. اإلجازة فيه الذي ستبدأ الفصل بداية من األقل على أشهر ثالثة قبل

 بها التي سيقوم األبحاث الكتاب( أو للبحث ) أو مخططاً  العلمي التفرغ إجازة طلب يتضمن أن يشترط .1 – ب
الكلية وعمادة  إال بموافقة الرئيسي للبحث الموضوع تغيير وال يجوز ومكان إجرائها، التدريسية الهيئة عضو

 البحث العلمي والدراسات العليا .

تعطى األولوية بالموافقة على منح إجازات التفرغ العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية الذين يتقدمون بمشاريع  .8
بحثية مرتبطة باألولويات الوطنية خالل إجازة التفرغ العلمي وفقاً لما يقره المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا 

 وصندوق دعم البحث العلمي.
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 يجوز دعم البحث من مخصصات البحث العلمي المالية في الجامعة. .3

و الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفر غ علمي من الجامعة إال من النظام ال تقبل استقالة عض 88و. مع مراعاة المادة 
 بعد أن يقضي ضعفي مدة التفر غ من الجامعة.

 لتغطية القسم التخصص / في من أعضاء الهيئة التدريسية المتبقي كفاية العدد العلمي التفرغ إجازة منح عند يراعى أ.   (:34) المادة

 .فيه واإلشراف وأعباء التدريسمتطلبات االعتماد العام والخاص 

 في التدريسية المعينين الهيئة أعضاء عدد من  (% 10) على آن واحد في والمعارين المجازين نسبة تزيد أن ال يجوز ب. 

 .تجاوز هذه النسبة في حاالت خاصة يقدرها المجلس ويرى أنها في مصلحة الجامعة استثناء ويجوز القسم،التخصص / 

 :على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علميأ.   (:35) المادة

إجازة التفرغ العلمي الممنوحة له . أن يشير في مكان بارز من اإلنتاج العلمي المنشور إلى أن اإلنتاج قد أجري خالل  6

 .من الجامعة

يتم اعتماد العمل أو األعمال العلمية أو الفنية التي حصل عضو الهيئة التدريسية على إجازة التفرغ العلمي إلعدادها، بقرار ب. 

ن حصل على اإلجازة مبناًء على توصية من مجلس البحث العلمي في الجامعة توضح أنه التزم بإنجاز األعمال التي  المجلسمن 

 .أجلها

السفر له ولزوجه واثنين من أوالده  تذاكريجوز أن تصرف لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي أ.  (:32) المادة

ي فممن هم دون الثامنة عشرة ذهاباً وإياباً ولمرة واحدة إذا كانت في الخارج لقضائها في مركز أو معهد أو مختبر بحثي متقدم أو 

جامعة عالمية مرموقة على أن يكون متفرغاً بشكل كامل إلعداد البحث الذي منح بموجبه اإلجازة وأن تكون مدة اإلجازة سنة 

ً لقرار الموافقة على إجازة التفرغ العلمي، وإذا  دراسية كاملة، يقضيها في الخارج، على أن تحدد جهة السفر وخط السير وفقا

 .السفر عليه أن يتحمل فرق التكلفة تذاكريير خط السير بما يزيد على تكلفة رغب عضو هيئة التدريس في تغ

 تصرف لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي:ب. 

 . الرواتب والعالوات التي كان يتقاضاها.0

 . سلفة ثالثة أشهر على راتبه إذا كان سيقضي إجازته في الخارج وتصرف هذه السلفة عند السفر.6

ج. يشترط لتقدم عضو الهيئة التدريسية إلجازة التفرغ العلمي أن يكون لديه خدمة فعلية متصلة وأن يكون خضع 
 للترقية في الجامعة .

لجامعة خدمته الفعلية في اد. ويستثنى من ذلك من ع ي ن في الجامعة برتبة أستاذ، شريطة أن تكون قد مضت على 
 ( ست سنوات.6)

هـ. يقدم عضو الهيئة التدريسية الذي حصل على قرار بالموافقة على إجازة التفرغ العلمي كفالة عدلية يتعهد بموجبها 
 بالعمل ضعفي مدة اإلجازة في الجامعة وذلك قبل بدء اإلجازة .

 . أن يقدم إلى العميد العمل أو األعمال العلمية أو الفنية التي أعدها في إجازته وذلك خالل شهرين من تاريخ انتهاء اإلجازة.0
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يقل عن ستة أشهر في الخارج، وتصرف له هذه  سلفة على حساب التأمين الصحي إذا كان يقضي إجازته أو جزءاً منها ال. 3

السلفة عند السفر وفقاً لترتيبات البلد الذي سيقضي إجازته فيها، ويتم تسديد هذه السلفة حسب األصول بموجب وثائق أصولية 

 يسلمها إلى الدائرة المالية.

راسي عن سير في نهاية كل فصل د الكلية التي يعمل بهاضو الهيئة التدريسية المتمتع بإجازة التفرغ العلمي تقريراً إلى يقدم عج. 

 مشروع البحث.

 د. أن ينجز العمل الذي تفرغ من أجله في موعد أقصاه نهاية مدة اإلجازة.

 قاء محاضرة على مجلس القسم يلخص فيها ما تم إنجازه.بإلالعلمي  التفرغ  اجازة عضو الهيئة التدريسية العائد من . يقومـه

 من له رفتص التي والُسلف المبالغ كافة منه تسترد العلمي التفرغ إجازة ألحكام المجاز التدريسية الهيئة عضو إخالل حالة في و.

 .الجامعة قبل

 ً  والطارئة المرضية اإلجازات: ثالثا

عضو الهيئة التدريسية اجازتين مرضيتين في الفصل الدراسي الواحد ال تزيد مدة كل يجوز للعميد منح أ.      -0(: 32المادة )

منهما عن ثالثة أيام، وذلك دون الحاجة الى تقرير طبي، شريطة أن يعلم عضو هيئة التدريس رئيس قسمه في اليوم األول لغيابه 

 عن عدد األيام والتاريخ ونوع المرض.

تدريسية إجازة مرضية ال تزيد عن اسبوع في الفصل الواحد وذلك بناء على تقرير يجوز للعميد منح عضو الهيئة ال  .ب

طبي يقبله العميد، واذا زادت مدة المرض على ذلك يتولى العميد عرض الموضوع على اللجنة الطبية المعتمدة في 

 الجامعة التي لها أن توصي للعميد بمنح اإلجازة المرضية لمدة أقصاها شهر.

إلى اللجنة الطبية في الجامعة التي لها أن توصي إلى الرئيس بمنح ة المرض على شهر يرفع العميد األمر إذا زادت فتر .ج

ا زادت المدة على ذلك تكون اإلجازة المرضية ( ثالثة أشهر، وإذ3عضو الهيئة التدريسية اجازة مرضية لمده أقصاها )

 بتوصية من اللجنة الطبية العليا/ وزارة الصحة.

زاد مجموع هذه اإلجازات المرضية على ثالثين يوماً خالل العام الجامعي تقتطع المدة الزائدة لإلجازات المرضية من د.   إذا 

 اإلجازة السنوية لعضو هيئة التدريس.

 

 آلتي:ايتقاضى عضو هيئة التدريس المريض عن اجازته المرضية المستمرة التي تزيد على شهر راتبه وعالواته على الشكل      -6

 أ. عن السنة األولى من المرض المستمر راتبه كامالً مع العالوات.

ب. يعاين عضو هيئة التدريس المريض بعد مرور سنة من مرضه من قبل اللجنة الطبية العليا فإذا تبين لها أن المرض قابل للشفاء 

( شهراً من بدء مرضه 05ن لها أنه لم يشَف خالل )خالل ثالثة أشهر أخرى يتقاضى المريض نصف راتبه مع نصف العالوات، واذا تبي

 تُنهى خدمته بقرار من الرئيس .

إذا أصيب عضو هيئة التدريس بمرض وهو في مهمة مكلف بها من قبل الجامعة خارج المملكة يجب عليه إبالغ الرئيس بحالته أ.      -3

بناء على تقرير من طبيب، ويمكن أن تمدد هذه اإلجازة حسب المرضية فوراً، وللرئيس منحه إجازة مرضية لمدة أسبوع حداً أقصى 

 الحاجة لمدة أقصاها أسبوعان بناء على تقرير طبيب مختص، ويتم إعالم العميد بذلك.

في حال غياب المريض أكثر من أُسبوعين يجب الحصول على موافقة الرئيس بناًء على تقرير طبي من مستشفى، على أن يعتمد ب. 

 سلطات األردنية المختصة في ذلك البلد.التقرير من ال
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ج. وفي جميع األحوال يجب موافاة الجامعة بالبريد المسجل أو بالبريد االكتروني الخاص بالرئيس بالتقارير الطبية المعتمدة المشار 

 إليها أوالً بأول في أقرب فرصة بعد المرض للعرض واإلعتماد من اللجنة الطبية المختصة.

امات الجامعة المالية الناشئة عن اإلجازات المرضية للمتعاقدين من أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين تنتهي التز   -4

 لفترات محدودة المدة، بانتهاء مدة عقودهم.

 تستحق عضو هيئة التدريس الحامل إجازة أمومة وفق ما نص عليه قانون العمل النافذ.  -5

الغ رئيس القسم بغيابه، وعلى رئيس القسم إعادة توزيع األعباء التي سيتغيب عنها عضو هيئة التدريس على عضو هيئة التدريس اب  -2

 وإبالغ العميد بذلك.

 

 ً  : األحكام واإلجراءات المتعلقة باالجازات رابعا

 أ. تكون اإلجابة على طلبات اإلجازات بجميع أنواعها خطية.   (:32) المادة

 انفكاك عضو هيئة التدريس عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق الستئنافه العمل.ب. تبدأ اإلجازة من يوم 

 ج. ال يترك عضو هيئة التدريس عمله قبل أن يستلم إشعاراً خطياً بالموافقة على إجازته إال في حاالت اضطرارية يقدرها الرئيس.

تضيها ألسباب تقو. يجوز تقصير اإلجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها بعد الموافقة عليها وإبالغها لعضو الهيئة التدريسية 

 مصلحة العمل.

كل عضو هيئة تدريس ال يعود إلى عمله بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة يحسم من راتبه وعالواته عن قيمة مدة غيابه أ.    (:32) المادة

 .من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه إجازته، إال إذا قدم عذراً يقبله الرئيس بمنحه اإلجازة    ابتداء 

 .يعتبر عضو هيئة التدريس فاقداً لوظيفته إذا زادت مدة غيابه على ثالثة أسابيع دون عذر مشروع يقبله المجلسب. 

على رئيس القسم إبالغ العميد خطياً عن  أي تغيب لعضو الهيئة التدريسية خالل يومين من تغيبه، وعلى العميد أن يبلغ أ.    (:41) المادة

 .سبوعذلك خطياً إلى الرئيس خالل أ

 .تتبع اإلجراءات الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة عند عودة عضو هيئة التدريس المجاز )أياً كان نوع إجازته( الستئناف عملهب. 

 المخالفات واإلجراءات التأديبية

( من النظام، وفي حال تقديم شكوى بحق عضو هيئة التدريس أو ارتكابه مخالفة، 32مع مراعاة ما ورد في المادة )أ.   (:40) المادة

التصرف بعد أو أعلى من رتبته ونفسها فللرئيس تشكيل لجنة ثالثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون الرتبة 

 .ق بحفظها أو إيقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبيذلك بالمخالفة وفقاً لنتائج التحقي

وتاريخ انتهائها والمكان الذي يود أن يقضي فيه إجازته د. يبين عضو هيئة التدريس في طلب اإلجازة تاريخ ابتداء اإلجازة 

 وعنوانه أثناء اإلجازة.

 هـ. للمرجع المختص تحديد مدة اإلجازة التي يوافق عليها حسبما تقتضي مصلحة العمل.
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 ة( من النظام يجب تبليغ عضو هيئة التدريس على عنوانه في الجامعة لحضور لجنة التحقيق المشكل32ج. مع مراعاة ما ورد في المادة )

( ساعة من انعقاده وأن يتم التبليغ وفقاً لاصول. وفي حال عدم حضوره، تقوم لجنة التحقيق و/ أو المجلس التأديبي بإصدار القرار 42قبل )

 مدة أقصاها عشرة  أيام من تاريخ إصدار القرار.في غ إليه أصولياً غيابياً بحق عضو هيئة التدريس على أن يبل

 

 

 أحكام عامة

يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي االبتدائي بإيقاع  أي من العقوبات المنصوص عليها في  أي من الفقرتين  أ.:  (46) المادة

المجلس التأديبي االستئنافي خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار قرار ( من النظام، الطعن في القرار لدى 32)د( و )هـ( من المادة )

 ً  .اللجنة أو المجلس التأديبي إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه بالقرار إذا كان غيابيا

 ب. يُقدم الطعن خطياً لدى الرئيس مقابل اشعار باالستالم.

 أديبي االستئنافي للنظر فيه.ج. تُحال الئحة الطعن بالقرار إلى رئيس المجلس الت

ي مركز عمله في االستئناف بمذكرة تبلغ إلى المستأنف ف لنظرليبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي االستئنافي د. 

في  المجلس االستئنافي بالفصلفي الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على األقل، على أن يقوم 

 .االستئناف ويعد حكمهم االستئنافي الصادر في هذه القضية قطعياً غير قابل للطعن فيه

 .قرار المجلس التأديبي االبتدائي قطعياً إذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خالل المدة القانونية المقررة هـ. يُعد  

 .ت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات للبت فيهامجلس الحاالالتحال إلى :  (43) المادة

 سابقة تتعارض معها. أو قرارات لغي هذه التعليمات أي تعليماتتُ :  (44) المادة

 

 

 

 

 

 

 ب. ال يجوز إيقاع  أي عقوبة تأديبية بحق عضو الهيئة التدريسية، إال بعد توفير الضمانات اآلتية:

ً  عضو الهيئة التدريسية تبليغ. 0  بما هو منسوب إليه بحيث يتضمن المخالفة المرتكبة والتهم الموجهة إليه. خطيا

أو المجلس التأديبي المشكل  أي منهما بمقتضى أحكام النظام من  أي اعتبارات واعضائها التجرد من قبل رؤساء لجان التحقيق . 6

 شخصية أو التنحي في الحاالت التي يوجد فيها صلة قرابة من شأنها التأثير على مجريات التحقيق أو إيقاع  العقوبة.
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 ية ردنفي جامعة الزيتونة األ النظام الداخلي للبحث العلمي              

ات لقانون الجامع وفقاً ية  ( صادر ردنالعلمي في جامعة الزيتونة األ يسمى هذا النظام ) النظام الداخلي للبحث ( : 0المادة ) 

 ية النافذ.ردناأل

 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه : ( : 8المادة ) 

 ية الخاصة.ردنجامعة الزيتونة األ :  الجامعة  

 رئيس الجامعة . :  الرئيس  

 مجلس البحث العلمي . :  المجلس  

 عميد البحث العلمي. :  العميد 

يقصممممد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف إلى تنمية المعرفة اإلنسممممانية .وتعمل الجامعة على تنظيم شممممؤونه  ( : 3المادة ) 

 هذا النظام . حكاموتشجيعه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وذلك وفقاً أل

 يؤلف المجلس في الجامعة على النحو اآلتي : ( : 4المادة ) 

 العميد / رئيساً. -أ

سمتة أعضماء من هيئة التدريس يختارهم مجلس العمداء ، بناًء على تنسميب من العميد ، لمدة سنتين  -ب

 قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .

تارهما والخبرة ممن لهم صمممممملة بالبحث العلمي ، يخ أيعضمممممموان من خارج الجامعة من ذوي الر -ج

مجلس العمداء ، بتنسيب من العميد ، لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة . وللمجلس الحق في دعوة 

أكثر من المعنيين بشممؤون البحث العلمي للمشمماركة في جلسمماته دون أن يكون لهم الحق  أو شممخص

 في التصويت .

 للمجلس  المهام والصالحيات التالية : ( : 5المادة ) 

 سياسة البحث العلمي في الجامعة .إقتراح  -أ

 لويات دعم البحوث العلمية .أو  تحديد -ب

 .بالبحث العلمي في داخل المملكة وخارجهان والتنسيق مع الجهات األخرى المعنية واوضع أسس التع -ج

 النظر في مشروعات البحوث العلمية وإقرارها . -د

 مناقشة مشروع  الموازنة السنوية للبحث العلمي. -ه

 رير السنوي لعمادة البحث العلمي.مناقشة التق -و

 والتوصية بدعم نشرها ..بعد تقويمها  .النظر في إجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة  -ز

 أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي . أي -ح

 

 للعميد المهام والصالحيات التالية : ( : 6المادة ) 

 ودعمه وتشجيعه.تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه  -أ

 إعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي . -ب
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 جاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها.يالسعي إل -ج

 .اخل الجامعة وخارجها ، ومتابعتهاجمع  المعلومات عن مشروعات البحوث العلمية د  .د 

 

مستند إلى توصية من مجلس الكلية المعنية ومجلس القسم فيها أن يوافق للرئيس وبناًء على تنسيب من المجلس  ( : 7المادة ) 

 ً  جزئياً ، للعمل في مشروع بحث علمي معين. أو على تفرغ عضو هيئة التدريس في الجامعة ، كليا

 

 لكليةا تؤلف في كل كلية في الجامعة وفي كل قسم منها لجنة تسمى " لجنة البحث العلمي " بقرار من مجلس ( : 2المادة ) 

 .ختصاصهاالبحث العلمي كل حسب اون مجلس القسم حسب مقتضى الحال وتتولى هذه اللجان شؤ أو

 

 .لعلمي والنشر والمؤتمرات العلمية( من موازنتها السنوية ألغراض البحث ا%3تخصص الجامعة ) ( : 9المادة ) 

 

 إلقرارها . األمناءهذا النظام ويرفعها لمجلس  أحكاميضع الرئيس التعليمات التنفيذية  الالزمة لتنفيذ  ( :01المادة )
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 تعليمات دعم مشاريع البحث العلمّي في جامعة الزيتونة األردنية 

 

 

ت سمى هذِه التعليمات "تعليمات دعم مشاريع البحث العلمي  في جامعة الزيتونة األردنية"، وي عمل بها اعتبارًا  ( :1المادة )
 م.10/10/8104من 

  

 يكون للكلمات التالية المعاني المدرجة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: ( :2المادة )
 جامعة الزيتونة األردنية. : الجامعة 
 رئيس الجامعة. : الرئيس 
 مجلس العمداء. : المجلس 
. : العميد   عميد البحث العلمي 
 أي كلية في الجامعة. : الكلية 
 أي قسم من األقسام األكاديمية في الجامعة. : القسم 
  

 ت عطى األولوية لمشاريع البحث العلمي  المدعومة من الجامعة التي تتناول ما يأتي: ( :3المادة )
1.  .  الموضوعات البحثية الوطني ة التي يحددها المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا وصندوق دعم البحث العلمي 
 المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته التنموية.مشكالت   .2
 تطوير القطاعات الصناعي ة والخدمية من خالل نقل التكنولوجيا وتحسين نوعية المنتجات والخدمات.  .3
 تطوير أنظمة هندسية لتقييم وصيانة مباني ومرافق الجامعة وبنيتها التحتية.  .4
مها الجامعة  .5  في المجاالت األكاديمية واإلدارية والمالية. تطوير أنظمة محوسبة للخدمات التي تقد 
 مشاريع األبحاث التي تعزز البحث العلمي  المشترك بين األقسام والكليات.  .6
 مشاريع البحث العلمي  غير المتشابهة في أهدافها ومضامينها.  .7
 رفع مستوى برامج الدراسات العليا ورفد المختبرات بأجهزة وبرمجيات متطورة.  .8

  

مة في برامج  ( :4المادة ) تضمين نتائج وتوصيات مشاريع األبحاث المهمة والقابلة للتطبيق في محتوى المواد المتقد 
 البكالوريوس وجميع المواد في برامج الدراسات العليا.

مة من أعضاء هيئة ال ( :5المادة ) س في تدريي عقد ثالث دورات في كل عام للنظر بدعم مشاريع البحث العلمي  المقد 
 الجامعة على وفق البرنامج الزمني اآلتي:
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 الدورة الثالثة الدورة الثانية الدورة األولى المهمة ت
 تقديم الطلبات لألقسام 1

 األكاديمية.
من بداية شهر تشرين 

 األول ولمدة أسبوع.
من بداية شهر كانون 

 الثاني ولمدة أسبوع.

من بداية شهر نيسان 
 ولمدة أسبوع.

توصيات األقسام إلى رفع  2
 عمداء الكليات.

من بداية األسبوع الثاني 
 وحتى نهايته.

من بداية األسبوع الثاني 
 وحتى نهايته.

من بداية األسبوع الثاني 
 وحتى نهايته.

رفع توصيات الكليات إلى  3
 عميد البحث العلمي.

من بداية األسبوع الثالث 
 وحتى نهايته.

من بداية األسبوع الثالث 
 نهايته.وحتى 

من بداية األسبوع الثالث 
 وحتى نهايته.

رفع تنسيبات مجلس  4
إلى رئيس  العلميّ  البحث

 الجامعة.

من بداية األسبوع الرابع 
وحتى نهاية األسبوع 

 السادس.

من بداية األسبوع الرابع 
وحتى نهاية األسبوع 

 السادس.

من بداية األسبوع الرابع 
وحتى نهاية األسبوع 

 السادس.

اتخاذ القرارات النهائية في  5
 مجلس العمداء وصدورها.

من بداية األسبوع السابع 
وحتى نهاية األسبوع 

 الثامن.

من بداية األسبوع السابع 
وحتى نهاية األسبوع 

 الثامن.

من بداية األسبوع السابع 
وحتى نهاية األسبوع 

 الثامن.
  

 :اآلتية لإلجراءات وفقاً  العلمي ة، األبحاث مشاريع الجامعة تدعم ( :6المادة )
م .أ   ،"بحث مشروع دعم طلب" نموذج على ةالعلمي   األبحاث مشاريع دعم طلبات جميع تقد 

 .من تاريخ قرار المجلس سنتين عن المشروع تنفيذ مدة تزيد ال بحيث
 الباحثون  ويوق ع "البحث مشروع دعم طلب" نموذج من نسختين الرئيس الباحث يمأل .ب

م بنسخة، النسختين ويحتفظ علىالمشاركون جميعهم   القسم ئيسر  إلى األخرى  النسخة ويقد 
 .المختص

 هميةأ  حول مالحظاته ويبدي البحث، مشروع في( المعنية األقسام أو) القسم مجلس ينظر .ج
 تنفيذ في امنه يستفاد التي( الكلية أو) القسم في المتوافرة اإلمكانات و وأهدافه المشروع
 (.خإل...  العليا الدراسات طلبة البحث، مساعدو المواد، التجهيزات، األجهزة،) المشروع

 فيلك ذ مدوناً  البحث مشروع في القسم مجلس رأي الكلية عميد إلى القسم رئيس يرفع .د
 .قسمال في منه   بنسخة ويحتفظ" البحث مشروع دعم طلب" نموذج في له   المعد   المكان

رها ويرفع البحث مشروع في بالكلية العلمي   البحث لجنة تنظر .ه  عميد إلى اللجنة رأي مقر 
 .الدعم طلب نموذج في له   المعد   المكان في دوناً م   الكلية

 ويحتفظ لدعم،ا طلب نموذج في له   المعد   المكان في دوناً م   رأيه العميد إلى الكلية عميد حيلي   .و
 .الكلية في منه بنسخة

علمي  مجلس البحث ال قرار دون وي   البحث مشروعمجلس البحث العلمي   على العميد عرضي   .ز
 .مجلسال على لعرضه لرئيسل ويرفعه الدعم، طلب في لذلك المخصص المكان في
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 ويدون  ،أو رفضه البحث مشروعالموافقة على دعم  بخصوص النهائي القرار مجلسال يتخذ. ح
 .الدعم طلب في لذلك المخصص المكان في القرار الرئيس

. يجوز وفي حاالت خاصة ومبررة تمديد مشروع البحث المدعوم لمدة مناسبة وفقًا لما يراه  ط
من موازنته، وت طبْق  %81مجلس البحث العلمي  و/ أو زيادة مخصصاته بنسبة ال تزيد عن 

 اإلجراءات السابقة في هذه المادة للحصول على الموافقات الالزمة.

 
 

 من خةنس مقد  ت   واحد، مشروع في كلية من أكثر أو قسم من أكثر من باحثين اشتراك حالة في ( :7المادة )
 ياتوالكل األقسام آراء وتدون  ،رؤساء األقسام وعمداء الكليات المعنيين إلى الدعم طلب نموذج
 .الدعم طلب نموذج في لذلك المخصصة األمكنة في منفصلة

  

البحث العلمي  وفقًا للنماذج المعتمدة من مكتب االعتماد وضمان الجودة يتم تنفيذ مشاريع  ( :8المادة )
 والمجلس والمنشورة على الموقع اإللكتروني للجامعة.

  

يجب على الباحثين أن ينشروا نتائج مشاريع البحث المدعومة في مجالت ومؤتمرات علمي ة  ( :9المادة )
 يذكروا الجهات الداعمة لبحوثهم.محكمة ومتخصصة ومعتمدة في الجامعة شريطة أن 

  

ي ِعد الباحث الرئيس تقريرًا عن سير العمل عند نهاية كل مرحلة من مراحل المشروع  .أ ( :11المادة )
مه للعميد من خالل رئيس القسم وعميد  المحددة مسبقًا في نموذج طلب الدعم وي قد 

كشفًا بإنجاز المشروع و  الكلية، بحيث يتضمن التقرير عرضًا لما تم  من أعمال متصلة
 بالمصروفات الفعلية وأية بحوث تم نشرها أو قبولها للنشر حتى تاريخه.

يعرض العميد التقرير الدوري على مجلس البحث العلمي  لمناقشته واتخاذ القرار   .ب
 المناسب.

  

وصيات وكشفًا يتضمن النتائج والتي ِعد الباحث الرئيس عند انتهاء المشروع تقريرًا نهائيًا مفصاًل  ( :11المادة )
مه للعميد  بالمصروفات الفعلي ة وترفق البحوث التي تم  نشرها أو قبولها للنشر )إن و ِجدْت(، وي قد 

 من خالل رئيس القسم وعميد الكلية.

  

جلس مي عرض العميد على مجلس البحث العلمي  التقرير النهائي للمشروع وي رفع العميد قرار  ( :12المادة )
 البحث العلمي  للرئيس لعرضه على المجلس.

  

يتخذ المجلس القرار المناسب بخصوص الموافقة على التقرير النهائي وا غالق المشروع وصرف  ( :13المادة )
 ( من هذه التعليمات.02،81المكافآت المخصصة للباحثين وفقًا للمادتين )
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ر لمشروع البحث العلمي  بقرار من المجلس بناًء على تنسيب من   .أ ( :14المادة ) ي وقف الدعم المقر 
 مجلس البحث العلمي  في الحاالت اآلتية:

عدم تنفيذ مراحل مشروع البحث حسب ما وردت في طلب الدعم، دون مبرر يقبله  .1
ر  الباحث في القيام بعمله وفقًا للبرنامج ا زمني لمجلس البحث العلمي  أو إذا قصَّ

.  المعتمد وبناًء على تقرير من مجلس البحث العلمي 

 صرف المخصصات المالية للمشروع في غير األوجه التي تم  إقرارها من المجلس. .2

غرامة في حالة عدم إنجاز البحث إلسباب غير  %41ت سترْد قيمة الدعم مضافًا إليه  .ب
 الوفاة.

  

، دعم مشروع بحث تشترك فيه الجامعة يجوز، بقرار من المجلس وتنسيب  ( :15المادة ) مجلس البحث العلمي 
 مع مؤسسة أخرى أو أكثر، على أن يكون الباحث الرئيس من الجامعة.

  

يجوز للباحث الرئيسي أو من ينتدبه من الباحثين المشاركين السفر إلى الخارج لمرة  .أ ( :16المادة )
بحث دعي السفر بموافقة مجلس الواحدة بعد أْن يكون قد وصل  في بحثه إلى مرحلة تست

، من أجل ما يلي:  العلمي 

الحصول على مخطوطات أو وثائق يتعذر الحصول عليها دون سفر، وتصبح  .1
المخطوطات والوثائق التي يحصل عليها الباحث أو يقوم بتصويرها بدعم من 

 الجامعة م لكًا للجامعة.
واإلمكانات العلمي ة في استعمال األجهزة والمختبرات إذا لم تتوافر األجهزة  .2

المؤسسات األردنية، أو لم تسمح تلك المؤسسات للباحث باستعمال األجهزة المتوافرة 
 لديها.

حضور ورش عمل ودورات تدريبية تتعلق بمشروع البحث، بهدف االطالع على  .3
 تقنيات أو تكنولوجيا أو منهجيات بحث علمي  متقدمة.

 بمشروع البحث على ما يلي:يقتصر الدعم ألغراض السفر المتعل ق  .ب

 رسوم التأشيرة وثمن تذكرة السفر بالدرجة السياحية. .1

كلفة المياومات لمدة ال تزيد على أسبوع حسب تعليمات االنتقال والسفر النافذة في  .2
 الجامعة.

 رسوم ورش العمل أو الدورات التدريبية. .3

ارجي لسفر الخوفي جميع األحوال ال يجوز أْن يزيد مبلغ الدعم الكلي المخصص ل .4
 على ثالثة آالف دينار. 

م الباحث بعد عودته من السفر تقريرًا علمي ًا مفصاًل لمجلس البحث العلمي  من خالل  .ج ي قدِ 
 رئيس القسم وعميد الكلية.
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 ردو  حسبما الجامعة خارج  من ألبحاثهم دعم على حصلوا مم ن الباحثين سفر دعم يتم  .د      
 .والجامعة المانحة الجهة من المعتمد البحث مشروعفي 

يجوز تعيين مساعدي بحث ومبرمجين للعمل في مشاريع البحث العلمي  وذلك بموجب عقود  .أ ( :17المادة )
د هذه العقود عند الحاجة  محدودة المدة يوقعها الرئيس أو من يفوضه والباحث المعني، وتجد 

 تنسيب العميد.بطلب من الباحث الرئيسي وبقرار من الرئيس وبناًء على 

يجوز استخدام مشاريع البحث العلمي  إلنجاز الرسائل العلمي ة لطلبة الدراسات العليا في  .ب
الجامعة، على أن ال يتقاضوا أية أجور أو مكافآت مقابل عملهم، ويجب توثيق ذلك في 

ت االتقارير الدورية والنهائية لمشاريع األبحاث وفي النماذج المتعلقة برسائل طلبة الدراس
 العليا.

  

ال يزيد عدد المشاريع البحثية التي يكون فيها عضو هيئة التدريس باحثًا رئيسًا أو مشاركًا في  ( :18المادة )
الوقت نفسه عن مشروعين، وال يجوز الموافقة على دعم مشروع ثالث إال بعد إغالق أحد المشاريع 

 المدعومة سابقًا.

  

( ثالثة 00111مشروع البحث مكافآت مالية للباحثين مقدارها )تخصص في موازنة  .أ ( :19المادة )
( خمسة آالف دينار عندما تكون 40111آالف دينار عندما تكون مدة المشروع سنة و )

 مدة المشروع سنتين، وبالتناسب مع عدد األشهر إذا كانت مدة المشروع غير ذلك.
 مديد.ية للباحثين عن مدة التفي حال الموافقة على تمديد المشروع ال تصرف مكافآت مال .ب

تقرير                                                          بالموافقة على ال المجلس يتم صرف المكافآت المالية للباحثين بعد صدور قرار .ج
 النهائي وا غالق المشروع.

  

( على الباحثين حسب 02المادة )يتم توزيع وصرف المكافآت المالية المنصوص عليها في  ( :21المادة )
 الجدول اآلتي:

 النسبة من إجمالي المكافأة ترتيب الباحثين عدد الباحثين 

 %21 الباحث الرئيس 2 
 %51 الباحث المشارك 
  

3 

 %41 الباحث الرئيس
الباحثان المشاركان  

 )توزع بينهما بالتساوي(
41% 

  
4 

 %51 الباحث الرئيس
المشاركون الباحثون  

 )توزع بينهم بالتساوي(
21% 
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 %01 الباحث الرئيس أو أكثر 5

الباحثون المشاركون  
 )توزع بينهم بالتساوي(

01% 

  

  

تطبق هذه التعليمات على مشاريع البحث العلمي  المدعومة جزيئا  أو كليًا من خارج الجامعة، إال  ( :21المادة )
 اإلتفاقيات بين الجامعة والجهات الخارجية على غير ذلك.إذا نصت شروط الدعم أو 

  

ت لغى المادة الثانية من أسس دعم البحث العلمي  في جامعة الزيتونة األردنية الصادرة بموجب  ( :22المادة )
 م، وآية قرارات تتعارض مع هذه التعليمات.82/4/8108تاريخ  5/8108قرار مجلس األمناء رقم 

  

يبت الرئيس بناًء على تنسيب مجلس البحث العلمي  أو العميد في الحاالت التي لم يتم ذكرها في  ( :23المادة )
 هذه التعليمات.
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 الزيتونة األردنية النشر للبحوث والكتب في جامعة تعليمات حوافز ودعم
 

  
ا اعتبارًا من " وي عمل بهفي جامعة الزيتونة األردنية للبحوث والكتبالنشر ودعم تعليمات حوافز ت سمى هذه التعليمات " (:1المادة )

 م .30/3/8011 تاريخ
  

 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة خالف ذلك: (:2المادة )
 جامعة الزيتونة األردنية. : الجامعة 
 رئيس الجامعة. : الرئيس 
 عميد البحث العلمي  والدراسات العليا.  : العميد 
. : المجلس   مجلس البحث العلمي 
  

لى النحو "، وعتعليمات الهيئة التدريسية في جامعة الزيتونة األردنيةتصنيف المجالت العلمي ة حسب ما ورد  في " (:3المادة )
 اآلتي:

مة المجلة مجلة الفئة األولى: -1   ريطةالتالية، ش العالمية البيانات قواعد أحد في والمدرجة المتخصصة المحك 
 (:Impact Factorيكون لها عامل تأثير ) أن

 Science Citation index (SCI) 

 Science Citation Index Expanded (SCIE) 

 Social Sciences Citation Index (SSCI) 

 

مة والمتخصصة والمدرجة في احدى قواعد البيانات العالمية التالية:  مجلة الفئة الثانية: -8  )أ( المجلة المحك 
ERA, Econlit, Ebsco, Scopus التي تصدر ورقيًا أو إلكترونيًا عن دار نشر ،

عالمية، أو جامعة أو مركز بحثي أو جمعية أو هيئة علمي ة متخصصة أو منظمة/ 
 /Professional Organizations/ Societiesهيئة/ جمعية مهنية متخصصة )

Institutes.ولها أعضاء هيئة تحرير متخصصين من دول مختلفة من العالم ) 
)ب( المجلة الوطنية التي تصدر عن مؤسسات التعليم العالي األردنية )المدعومة من 

( التي لم تصنف في  -صندوق دعم البحث العلمي   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 ة األولى.  الفئ

مة مجلة الفئة الثالثة: -3   أو امعةج أو نشر التي تصدر ورقيًا أو إلكترونيًا عن دار المتخصصة المجلة المحك 
ة علمي   تحرير هيئة بحثي أو جمعية أو هيئة علمي ة متخصصة ولها مركز/ معهد

م فيها المنشورة البحوث وأن تكون  متخصصة في مجاالت المجلة، ة متخصصة ومحك 
 تحكيمًا فعليًا.
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 حكمة وم ت صرف حوافز النشر ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة لمن يقوم بنشر بحوث في مجالت علمي ة عالمية (:4المادة )

 :في قواعد البيانات االتيةمصنفة 
 Science Citation Index (SCI) -  أ  

 Science Citation Index Expanded (SCIE) -  ب  

 Social Sciences Citation Index (SSCI) -  ج  

 ERA استراليا في العلمي   البحث في التميز مجالت قائمة -  د  

 Scopus -  ه  

لتخصصات الحقوق والعلوم اإلنسانية واالجتماعية باستثناء  EBSCO Host (Current Index) -  و  

 تخصصات اللغات األجنبية

 لتخصصات األعمال Econlit -  ز  

   
 لى النحو اآلتي:وذلك ع حوافز النشر المجلسوبتنسيب من  الرئيسبقرار من  تصرف - (:5المادة )

ذا قواعد بيانات الفئة األولى إ في المصنفة المجالت دينار للبحوث المنشورة في ألف( 1000)  - أ  
ألف وخمسمائة دينار للبحوث  (1500)و  (Impact Factor) 1.99-0.01كان معامل التأثير 

 Impact)المنشورة في المجالت المصنفة في قواعد بيانات الفئة االولى إذا كان معامل التأثير 

Factor)  8 .فأكثر 
و  Scopus في قواعد البيانات المصن فة المجالت دينار للبحوث المنشورة في خمسائة( 500)  - ب  

ERA  
، و EBSCO في قواعد البيانات المصن فة المجالت للبحوث المنشورة فيدينار  ثالثمائة( 300)  - ج  

Econlit 
  

و فصواًل في كتب كتبًا أ ألعضاء هيئة التدريس الذين نشروا حوافز مالية المجلسوبتنسيب من الرئيس ي صرف بقرار من  (:6المادة )
 على النحو اآلتي:

 مرموقة علمي ة سمعة وذات عالمية نشر دور ِقبل من منشور كتاب كل عن دينار ألفا( 8000) - أ  
 .سنتين كل عن كتاب أقصى وبحد التدريس هيئة عضو تخصص مجال وفي

 جالم وفي عالمية غير نشر دور ِقبل من منشور كتاب كل عن سبعمائة وخمسون دينار( 150) - ب  
 من الكتاب متقيي يتمْ  أن شريطة سنتين، كل عن كتاب أقصى وبحد التدريس هيئة عضو تخصص

 .أكثر أو(% 25) المقيمين تقديرات بمعدل متميزاً  الكتاب يكون  وأنْ  الجامعة ِقبل
 ج  

 

 الميةع نشر دور ِقبل ومن كتاب في منشور أكثر أو فصل كل عن دينار وخمسون  مئتان( 850) -
 كل نع فصلين أقصى وبحد التدريس هيئة عضو تخصص مجال وفي مرموقة علمي ة سمعة وذات
 .آخر كتاب في منشوراً  اليكون  أنْ  على سنة

  



 Al-Zaytoonah University of Jordan كتاب القوانين واألنظمة والتعليمات جامعة الزيتونة األردنية
 

QM11/0001 – page 64/142  
 

في حال كان البحث المنشور مستالً من رسالة طالب دراسات عليا في الجامعة، يستحق الطالب الحوافز المالية كأعضاء  (:7المادة )
 هيئة التدريس.

  
دٍة والتي لم يمِض على نشرها أكثر من سنٍة واح تصرف الحوافز المالية الواردة في هذه التعليمات للبحوث المنشورة (:8المادة )

 وللكتب أو الفصول من الكتب المنشورة، شريطة ذكر اسم جامعة الزيتونة األردنية عليها.
  

 توزع الحوافز المالية على الباحثين كما هو مبين في الجدول التالي: (:9المادة )
  
  
  
 من إجمالي المكافأة النسبة ترتيب الباحثين عدد الباحثين  
 %100 باحث منفرد 1  
  

8 
 %20 الباحث الرئيس

 %40 المشارك الباحث  
  

3 
 %50 الباحث الرئيس

 %30 (1المشارك ) الباحث  
 %80 (8المشارك ) الباحث  
  

4 

 %40 الباحث الرئيس
 %30 (1المشارك ) الباحث  
 %80 (8المشارك ) الباحث  
 %10 (3المشارك ) الباحث  
  

 أو أكثر 5

 %35 الباحث الرئيس
 %85 (1المشارك ) الباحث  
 %80 (8المشارك ) الباحث  
 توزع بالتساوي بين الباحثين المتبقين. %80 الباحثون المشاركون االخرون   
     

  :الحوافز الماليةإجراءات صرف  (:11المادة )
 في علياال والدراسات العلمي   البحث عمادة لدى المعتمد للنموذج وفقاً  المكافأة طلب الباحث ي قدم - أ  

 لعلمي ةا المجلة عن المعلومات بجميع ومعززاً  المنشور العلمي   االنتاج من نسخة به مرفقاً  الجامعة
 .النشر دار عن ومعلومات كتاب من الفصل أو الكتاب من نسخة أو وفهرستها،

 .المناسب القرار التخاذ الرئيس إلى للتنسيب المجلس على الطلب بعرض العميد يقوم - ب  
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 :اآلتية العالمية البيانات قواعد احدى في المدرجة المجالت في المقبولة للنشر للبحوث النشر دعم - (:11المادة )
 التخصصات لجميع Scopus - أ  
 ERA استراليا في العلمي   البحث في التميز مجالت قائمة - ب  
 ج  

 

- EBSCO Host (Current Index)  لتخصصات الحقوق والعلوم اإلنسانية واالجتماعية باستثناء
 تخصصات اللغات األجنبية

 األعمال لتخصصات Econlit - د  
 ه  

 

- Open Access Publishers المدرجة في قاعدة بياناتThomson Reuters  

  
شر البحث المقبول للنمن  نسخةنموذج طلب دعم النشر، وترفق مع الطلب ل وفقاً  دعم النشر ت قدم طلبات -أ  (:12المادة )

 في فصلال أو الكتاب من نسخة أو وفهرستها، العلمي ة المجلة عن المعلومات بجميع بشكله النهائي ومعززاً 
  .النشر دار عن ومعلومات كتاب

 للرئيس التخاذ القرار المناسب.يقوم العميد بعرض الطلب على المجلس للتنسيب  -ب 
م عضو هيئة التدريس طلب لواحد منهما. (:13المادة )  اليجوز الجمع بين دعم النشر وحوافز النشر لالنتاج العلمي  نفسه ويقد 

  
 مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات. والعميدالرئيس  (:14المادة )

  
 العميد.هذه التعليمات بتنسيب من  في نص فيها يرد لم التي الحاالت يف رئيساليبت  (:15المادة )

  
 .سابقة قرارات أو تعليمات أي في والواردة معها المتعارضة األحكام جميع التعليمات هذه تلغي (:16المادة )
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 يةردنالنظام الداخلي للبعثات العلمية في جامعة الزيتونة األ
ات قانون الجامعوفقاً لية( صمممادر ردنيسممممى هذا النظام ) النظام الداخلي للبعثات العلمية في جامعة الزيتونة األ ( : 0المادة ) 

 ية النافذ.ردناأل

 المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني ( : 8المادة ) 

 ية الخاصة.ردنالزيتونة األجامعة  : الجامعة  

 رئيس الجامعة . : الرئيس  

 مجلس عمداء الجامعة . : المجلس  

 لجنة البعثات العلمية . : اللجنة  

 الدرجة العلمية التي يوفد المبعوث للحصول عليها . : المؤهل العلمي  

ن عاملين المتفرغييوفد بوساطتها من ال أو الشخص الذي توفده الجامعة في بعثة علمية : المبعوث 

جهة أخرى  أي  أو من غيرهم للحصول على المؤهل العلمي سواًء تولت الجامعة اإلنفاق عليه أو في الجامعة

 لمصلحة الجامعة.

 معهد التعليم العالي الموفد إليه المبعوث. أو الجامعة : المؤسسة  

جهة أخرى لمصلحة الجامعة  أي أو تتحملها هي أو النفقات التي تدفعها الجامعة للمبعوث فاد :يمخصصات اإل 

الجامعة من المؤسسة الموفد اليها كما  أو كلية يحصل عليها المبعوث أو منحة جزئية أيوتشمل رسوم التعليم و

صرفت  نفقات أخرى أيالتي يتقاضاها المبعوث وأجور السفر وبدل تكاليف المعيشة و عالواتتشمل الرواتب وال

 فاد.يفترة اإل بسببه أثناء أو له

 فاده وطيلة مدة التزامه .يإ يطبق هذا النظام على المبعوث خالل مدة  ( : 3المادة ) 

 فاد إلى تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علمياً .ييهدف اإل  ( : 4المادة ) 

ة تنسيب اللجنة في ضوء توصيفاد المبعوث للحصول على المؤهل العلمي بقرار من المجلس بناًء على إي يتم  ( : 5المادة ) 

 مجلس الكلية ومجلس القسم المعنيين ، ومصادقة مجلس أمناء الجامعة .

 يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي : ( : 6المادة ) 

 بجنحة مخلة بالشرف واآلداب العامة . أو ة ،ياي الجنسية وغير محكوم عليه بجنأردنأن يكون  -أ

 شهادة طبية صادرة عن اللجان الطبية المعتمدة من قبل الجامعة . أن يكون الئقاً صحياً بموجب -ب

 أن يكون حاصالً على المؤهالت العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها . -ج

 في غيرها . أو فاد سواء أكان يعمل في الجامعةيأن يستقيل من الخدمة ألغراض اإل   .د 

 فاد على ما يلي :ياإل( : يجب أن ينص قرار  2المادة ) 

 التخصص الدقيق . -أ

 المعهد الموفد إليه المبعوث . أو الجامعة -ب

 فاد .يمدة اإل -ج

 المؤهل العلمي الذي يوفد المبعوث للحصول عليه . -د

 فاد كما يلي :يتكون مدة اإل ( : 2المادة ) 

 للحصول على درجة الدكتوراه  ثالث سنوات تجدد سنوياً للمبعوثين من حاملي درجة الماجستير -أ

أربع سمنوات تجدد سمنوياً للمبعوثين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه  -ب

. 

فاد لمدة ال تزيد على سمممنة واحدة في الحاالت التي تقدم فيها المؤسمممسمممة التي يدرس ييجوز تمديد اإل -ج

 فيها المبعوث تبريراً لهذا التمديد تقبله الجامعة .

 أي( من هذا النظام ، وعند اإلخالل ب2بند من البنود المنصمموص عليها في المادة ) أيال يجوز للمبعوث أن يخل ب ( : 9لمادة ) ا

 ( من هذا النظام .02المادة ) أحكاممن هذه البنود تطبق على المبعوث 
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تي ثالثة أمثال المدة ال تسمماويالكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة  أماميوقع المبعوث تعهداً  .أ    ( :01المادة )

 قضاها في البعثة .

يحرر التعهد من أربع نسمخ تحتفظ الجامعة بنسختين منها ، وتعطى النسخة الثالثة للمبعوث و الرابعة لكفيله  .ب

. 

فد من أجله في بعثة علمية أخرى قبل إنتهاء مدة أو المؤهل العلمي الذي الملتزم بالخدمة بعد نيله إيفاد  زال يجو   ( :00المادة )

 التزامه .

عقار لدى الدوائر المختصة رهناً  أو أكثر أو أن يقوم برهن قطعة أرض أو يجب أن يقدم المبعوث كفالة بنكية .أ   ( :08المادة )

فاد المبعوث طيلة إي الرهن مخصممصممات  أو لى لمصمملحة الجامعة ، على أن يغطي مبلغ الكفالةومن الدرجة األ

الرهن ساريي المفعول إلى ما  أو ( من مقدار تلك المخصمصمات، وتبقى الكفالة% 51مدة إبتعاثه مضمافاً إليها )

 فاده. إيبعد عودة المبعوث من بعثته وإلى أن يفي بالتزامه بالخدمة الفعلية في الجامعة لقاء 

 ( ملزماً % 51فاد المصروفة مضافاً إليها )يدار مخصصات اإليكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمق .ب

 للمبعوث وكفيله .

 فاد ما يلي :يتشمل مخصصات اإل   ( :03المادة )

الده ممن هم دون الثامنة أو أجور سممممممفر بمالمدرجة السممممممياحية للمبعوث وزوجه وإثنين من -أ

 اباً ولمرة واحدة فقط.يإعشرة إلى الجهة الموفد إليها ذهاباً و

 رسوم المؤسسة الموفد إليها . -ب

 كلفة التأمين الصحي. -ج

ة المؤسسة الموفد أنظمتكاليف طباعة األطروحة وفق أدنى الشمروط التي تنص عليها  -د

 إليها .

 مبلغاً شهرياً مقطوعاً يحدد على أساس التعرفة التي تقررها التعليمات للبلد الموفد إليه وفئة      -ه

 لوازم دراسية أخرى . أيهذا المبلغ تكاليف المعيشة وأثمان الكتب والمبعوث ، ويشمل            

( من هذا النظام فإنها 03)فاد المنصممموص عليها في المادة  يجهة غير الجامعة مخصمممصمممات اإل أي  إذا تحملت   ( :04المادة )

من الجامعة تعتبر مدفوعة من قبل الجامعة ، وإذا قلت مسمممماهمة هذه الجهة عن مقدار المخصممممصممممات المقررة 

 تتحمل الجامعة الفرق بينهما .

خالل مدة بعثته إال إذا كان العمل في  مكافأة أو دون أجر أو عممل مقمابل أجر أيال يجوز للمبعوث القيمام بم .أ    : (05الماادة )

 لى موافقة خطية مسبقة من الرئيس المؤسسة الموفد إليها متعلقاً بدراسته وال يؤثر عليها شريطة الحصول ع

 الد .ونفقات عن الزوج واأل أي  إذا تزوج المبعوث خالل مدة بعثته فال تتحمل الجامعة  .ب

ة عن ل ويلتزم المبعوث بتزويده بتقارير فصليأوالً بأو يقوم العميد المعني بمتابعة دراسمة المبعوث وشمؤون بعثته  : (06المادة )

 سير دراسته .

 من الحاالت التالية : أي  فد به فيأو مبعوث بقرار من المجلس باألسلوب نفسه الذي يتنهى البعثة أل ( :07المادة )

 إذا صدر بحق المبعوث حكم جنائي . -أ

 إذا اتخذت المؤسسة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته. -ب

 إذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة . -ج

 ( من هذا النظام.05الفقرة )أ( من المادة ) أحكامإذا خالف  -د

 فاده .يإبند من البنود التي تضمنها قرار  أيإذا أخل ب         .هـ

 ة المقرر  المؤهل العلمي في المدة رسوب ال يمك نه من الحصول على  أو إذا دلت نتائجه على تقصيرو.        

 إذا تخلف المبعوث عن االلتحاق بالبعثة في الوقت المحدد لها دون عذر يقبله المجلس .         .ز

 هذا النظام وشروط التعهد الذي قدمه . أحكامخالف  أو إذا استنكف المبعوث عن مواصلة الدراسة         .ح

( من هذا النظام يلتزم المبعوث وكفيله برد 02سممممممبمب من األسممممممباب المبينة في المادة ) يإذا أنهيمت البعثمة أل   ( :02الماادة )

إمهاله ،  أو ( من مقدار تلك المخصممصممات ، دون الحاجة إلى إخطاره% 51فاد مضممافاً إليها )يمخصممصممات اإل

 مصادرة الكفالة. أو وتدفع كاملة مرة واحدة ، وبغير ذلك فإن للجامعة الحق بالتصرف بالرهن

بالتزامه بتنفيذ شممممروط العقد ، يترتب عليه وعلى كفيله متكافلين  أو إذا أخل المبعوث بتعهده بالخدمة في الجامعة  ( :09المادة )

فاد، وتحسمب هذه النسمبة بقسمة المدة يمتضمامنين أن يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسمبة معينة من مخصمصمات اإل

( % 51الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة مضممافاً إليه غرامة )المتبقية من الخدمة الكاملة على مدة 

 تدفع كاملة ومرة واحدة . وتعتبر الحالتان التاليتان من حاالت إخالل المبعوث بعقده :



 Al-Zaytoonah University of Jordan كتاب القوانين واألنظمة والتعليمات جامعة الزيتونة األردنية
 

QM11/0001 – page 68/142  
 

ة وتعليمممات أنظمممإذا أنهي عمممل المبعوث في الجممامعممة تممأديبيمماً خالل سممممممريممان مفعول العقممد، وذلممك بموجممب  .أ

 المعمول بها .الجامعة 

إذا اسمممممتقال المبعوث من الجامعة قبل أن يكمل المدة التي التزم بها تجاه الجامعة وفقاً لشمممممروط العقد، حتى  .ب

 ولو قبلت استقالته من الخدمة .

ن أ فاد المصروفة ، علىيتقوم الجامعة بالتأمين على حياة مبعوثيها وتضماف رسموم التأمين إلى مخصصات اإل .أ  ( :81المادة )

 ً  جزئياً بما يمس حقوق الجامعة. أو تجير بوليصة التأمين لصالح الجامعة  وال يجوز تجييرها كليا

أثناء خدمته في الجامعة تنفيذاً اللتزامه بهذه الخدمة يتم تحصمممممميل ما عليه  أو إذا توفي المبعوث أثنماء بعثته .ب

 هذه المادة . من التزامات مالية من التأمين المشار إليه في الفقرة )أ( من

للجممامعمة وعلى نفقتهمما أن تؤمن على حيمماة المبعوث بعمد عودتمه من البعثممة على أن تجير بوليصممممممة التممأمين  .ج

 جزئياً بما يمس حقوق الجامعة. أوتجيير بوليصة التأمين كلياً  لصالحها ، وال يجوز 

سمممبما فاد حيتخصمممصمممه الدقيق إال بعد مروره بالمراحل التي يتم فيها اإل أو ال يجوز تغيير مكان دراسمممة المبعوث ( :80المادة )

( من هذا النظام ، وفي حال صمممممدور قرار التغيير يبقى التعهد والكفالة والرهن المنصممممموص 5ورد في المادة )

 ( من هذا النظام نافذة تجاه المبعوث .06( و )01عليها في المادتين )

فد من أجله وحصممل على الشممهادة المقررة أو ث متطلبات بعثته وأتم دراسممته في التخصممص الذيإذا أنهى المبعو  ( :88المادة )

 ( سمممممتين يوماً من تاريخ انتهاء بعثته21فاد فعليه أن يعود الى المملكة خالل مدة ال تزيد عن )يبموجب قرار اإل

ه مع مؤهل العلمي الذي حصل عليهما أسبق ليتم تعيينه في الجامعة في الوظيفة التي تتناسب مع الأي تخرجه  أو

تأخير عن تلك المدة دون عذر يقبله  أيالتشممممممريعات المعمول بها في الجامعة في ذلك التعيين، و أحكاممراعاة 

( من هذا 02المادة ) أحكمامالرئيس يعتبر إخالالً بشممممممروط البعثمة والعقمد وفي همذه الحمالمة يطبق على المبعوث 

 النظام .

  –ية  التي يرى فيها مصممملحة الجامعةوبعد النظر في الحاالت الفرد –أمناء الجامعة بتنسممميب من الرئيس لمجلس   ( :83المادة )

 إنقاصها . أو  ( من هذا النظام02، 06،02زيادة مقدار النسبة المئوية الواردة في المواد )

هممذا النظمام ، تحمال األمور المتعلقمة بمالبعثمات العلميمة إلى المجلس التخمماذ  أحكمماملهما أو في األحوال التي لم تتن  ( :84الماادة )

 القرار المناسب بشأنها .

 قرارها .إل األمناءهذا النظام ويرفعها لمجلس  أحكاميضع الرئيس التعليمات التنفيذية لتطبيق   ( :85المادة )
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 يةردنالزيتونة األالتعليمات المالية للبعثات العلمية في جامعة 

( 65تسمى هذه التعليمات )التعليمات المالية للبعثات العلمية في جامعة الزيتونة األردنية(صادرة بموجب المادة )  ( : 0المادة ) 

 من النظام الداخلي للبعثات العلمية في جامعة الزيتونة األردنية.

المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك  التعليمات المعانيللمصطلحات التالية حيثما وردت في هذه   (  : 8المادة ) 

: 

 : جامعة الزيتونة األردنية. الجامعة          

 : رئيس جامعة الزيتونة األردنية. الرئيس 

: الشخص الذي توفده الجامعة في بعثة علمية أو يوفد بوساطتها من العاملين المتفرغين في  المبعوث         

الجامعة أو من غيرهم للحصول على المؤهل العلمي سواًء تولت الجامعة اإلنفاق عليه أو 

 أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة.

 المؤسسة          : الجامعة أو معهد التعليم العالي الموفد إليه المبعوث. 

لها هي أو أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة وتشمل مخصصات اإليفاد : النفقات التي تدفعها الجامعة للمبعوث أو تتحم                

رسوم التعليم وأي منحة جزئية أو كلية يحصل عليها المبعوث أو الجامعة من المؤسسة 

الموفد اليها كما تشمل الرواتب والعالوات التي يتقاضاها المبعوث وأجور السفر وبدل 

 اإليفاد. تكاليف المعيشة وأي نفقات أخرى صرفت له أو بسببه أثناء فترة

 أوالً : تكون مخصصات اإليفاد للمبعوث للحصول على درجة الماجستير و/أو الدكتوراه على النحو التالي:  ( : 3المادة ) 

أجور سفر بالدرجة السياحية للمبعوث وزوجه واثنين من أوالده/أوالدها ممن هم دون الثامنة عشر عاماً  -أ

 رة واحدة فقط.إلى الجهة الموفد إليها ذهاباً وإياباً ولم

 رسوم المؤسسة الموفد إليها ورسوم التأمين الصحي فيها إن وجدتا . -ب

تكلفة التأمين الصحي : وتشمل مصاريف الكشوفات الطبية والعالجات وأثمان األدوية ولهذا الغرض  -ج

تصرف للمبعوث الموفد ألي من دول المجموعة )أ( الواردة في الفقرة )هـ( من هذه المادة سلفة سنوية 

ال وياً في أي حتسدد بموجب إيصاالت رسمية ويشترط أن ال تزيد مساهمة الجامعة في هذه التكاليف سن

 من األحوال على: 

 ( ستمائة دينار لاعزب.211) -

 ( ثمانمائة دينار للمتزوج وزوجه في حال المرافقة في السفر211) -

 ( مائة دينار في العام لكل ولد من الولدين دون الثامنة عشر عاماً يرافق والده / والدته المبعوث.011) -

ول المجموعة )ج( الواردة في الفقرة )هـ( من هذه المادة أما المبعوث ألي من دول المجموعة )ب( أو د

فال تصرف له أي مبالغ أو سلف لتغطية تكلفة التأمين الصحي ، ألن المبلغ الشهري المقطوع الذي يدفع 

 له بموجب الفقرة )هــ( من هذه المادة يشمل هذه التكلفة.

 تكاليف طباعة األطروحة وتكون على النحو التالي: -د

 ( خمسمائة دينار ألطروحة الدكتوراه. 511) -

 ( مائة وثالثين ديناراً ألطروحة الماجستير.031) -

مبلغاً شهرياً مقطوعاً يغطي تكاليف المعيشة وأثمان الكتب وأي لوازم دراسية أخرى بحسب الدولة الموفد  -هـ

 إليها المبعوث وحالته االجتماعية وكما يلي: 
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 المبلغ بالدينار األردني                 

 الدولة         

 المبعوث

 األعزب

المبعوث 

المتزوج 

 /

المتزوج

 ة

 المبعوث 

المتزوج 

 /

المتزوج

 ة

 مع ولد

 

 المبعوث 

المتزوج 

 /

المتزوج

 ة 

 مع ولدين 

دول المجموعة )أ( :  المملكة المتحدة ، 

 الواليات المتحدة األمريكية، كندا، أستراليا
0151 0361 0351 0321 

 221 231 211 211 دولة ماليزيا

 541 501 425 431 دول المجموعة )ب(: جمهورية مصر العربية

دول المجموعة )ج(:  المملكة األردنية 

 الهاشمية

 ) المبعوث للدكتوراة(

431 451 455 421 

دول المجموعة )ج(:  المملكة األردنية 

 الهاشمية

 )المبعوث للماجستير(

361 341 345 351 

 

ثانياً : يصرف للمبعوث المبلغ الشهري الوارد في الجدول أعاله )الفقرة هــ( شريطة عدم قيامه بأي عمل مقابل 

أجر أو دون أجر أو مكافأة خالل مدة بعثته إال إذا كان العمل في المؤسسة الموفد إليها متعلقاً بدراسته وال يؤثر 

خطية مسبقة من الرئيس، باستثناء المبعوثين للدكتوراه داخل المملكة األردنية  عليها شريطة الحصول على موافقة

الهاشمية فيتوجب عليهم تدريس ثالث ساعات معتمدة كل فصل دراسي طيلة مدة ايفادهم في الكلية المعنية في 

ي اجستير فالجامعة ويصرف لهم مقابل ذلك مبلغ بحسب ما يتقاضاه المحاضر غير المتفرغ من حملة درجة الم

 الجامعة.

تقوم الجامعة وعلى نفقتها بالتأمين على حياة المبعوث الذي توفده الجامعة إلى أي من دول المجموعة )أ(  ( :  4المادة ) 

( مائة ألف دينار،وتعتبر نفقات /أقساط التأمين جزءاً من 011111للحصول على درجة الدكتوراه بمبلغ )

 ة التأمين على الحياة لصالح الجامعة .مخصصات اإليفاد ويتم تجيير بوليص

( من هذه التعليمات 4( و )3إذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات اإليفاد المنصوص عليها في المادتين ) ( :  5المادة ) 

فإنها تعتبر مدفوعة من قبل الجامعة ،وإذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة 

 جامعة الفرق بينهما.تتحمل ال

 يتكفل المبعوث بدفع ما يلي:   ( : 6المادة ) 

 ( من النظام الداخلي للبعثات العلمية في الجامعة.06نفقات الرهن أو الكفالة البنكية تنفيذاً لمضمون المادة )  -أ

من النظام الداخلي ( 2نفقات استصدار الشهادة الطبية المطلوبة تنفيذاً لمضمون الفقرة )ب( من المادة   )  -ب

 للبعثات العلمية في الجامعة.

نفقات استصدار تعهد أمام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثالثة أمثال المدة   -ج

 ( من النظام الداخلي للبعثات العلمية في الجامعة.01التي قضاها في البعثة تنفيذاً لمضمون المادة )

للرئيس، وفي ضوء التقارير عن سير دراسة المبعوث وبعد انتهاء مدة االيفاد بما فيها مدة التمديد الواردة في   ( :7المادة )

( من النظام الداخلي للبعثات العلمية في الجامعة، أن يصرف سلفة ال تتجاوز مخصصات االيفاد لسنة 2المادة )

راتبه، يحدده الرئيس وذلك بعد مباشرة المبعوث  واحدة في حدها األقصى، يتم تسديدها باقتطاع مبلغ شهري من

 العمل في الجامعة ومن راتب أول شهر يتقاضاه.

 الرئيس والجهات المختصة فيها مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.  ( :2المادة )
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 8108 لسنة يةردناأل جامعة الزيتونة في العلمية المؤتمرات في االشتراك تعليمات

 
لسنة  يةردناأل الجامعات قانون  من 00/ب/02المادة  نص إلى ( استناداً 64/06/6106( تاريخ )0/31/6106رقم) بقراره العمداء مجلس عن صادرة

2009) ) 

 

ية " لسنة ردنالزيتونة األ في جامعة العلمية المؤتمرات في اإلشتراك "تعليمات التعليمات هذه تسمى (:0المادة )

(من قانون الجامعات 02( من المادة رقم )00إلى الفقرة )ب( من البند رقم )(، الصادرة استناداً 6106)

 .تاريخ إقرارها من اعتباراً  بها ويعمل ية،ردناأل

 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خالف ذلك: (:8المادة )

 ية .ردنجامعة الزيتونة األ :  الجامعة    

 رئيس الجامعة :  الرئيس     

 مجلس البحث العلمي في الجامعة. :    المجلس  

 الدراسات العليا.البحث العلمي وعميد  : العميد       

 الكلية المعنية. :   الكلية     

 عميد الكلية المعنية. :  عميد الكلية

 .القسم المعني في الكلية :   القسم     
 

 أعضاء مجموع إلى فيها التدريسية أعضاء الهيئة بنسبة الكليات على المؤتمرات مخصصات توزع .(:3)المادة 

 .الجامعة التدريسية في الهيئة

من المجلس وقرار  القسم وعميد الكلية وتوصية  مجلس بتنسيب من العلمية المؤتمرات في اإلشتراك يتم (:4المادة )

 من الرئيس.

 على الجامعة تدفعها التي المؤتمرات اإلشتراك في مخصصات تكاليف لمجموع األعلى الحد يكونأ.     (:5المادة )

 :التالي النحو

 والصين واستراليا وكندا األمريكيتين في دول تعقد التي للمؤتمرات دينار ( ثالثة آالف(3000 -0

 .اسيا شرق جنوب ودول روباأو ودول واليابان

 العالم ودول العربي المغرب في دول تعقد التي للمؤتمرات دينار ن وخمسمائة( ألفا(2500 -6

 ./أ( من هذه المادة0األجنبية األخرى غير الواردة في الفقرة )

/أ( من هذه 6العربية غير الواردة في الفقرة ) الدول في تعقد التي للمؤتمرات دينار ( ألفا(2000 -3

 المادة.

 وجدت إن المؤتمر في شتراكاال الجامعة رسوم تغطي الفقرة )أ( بأعاله في ورد ما ب. فضالً على

 ديناراً. وخمسين ( سبعمائة (750على  يزيد ال وبما الدخول، تأشيرة ورسوم

 :المذكورة في البند )أ( من هذه المادة  المؤتمرات مخصصات ج. تشمل

بالدرجة المقررة له حسب تعليمات االنتقال  والعودة المؤتمر انعقاد مكان إلى عمان من سفر تذكرة .1

 والسفر النافذة. 

 الدول في تعقد التي المؤتمرات في ليلتين للمشاركين إلى إضافة المؤتمر، فترة عن كاملة مياومات .2

 الدول. باقي في للمشاركين واحدة من هذه المادة وليلة /أ(6/أ( و )0الفقرتين ) المشار إليها أعاله من
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ً  المشارك كان إذا .3  . المياومات من %50له  جزئية يدفع أو كاملة استضافة مستضافا

.   يجوز وبقرار من الرئيس أن يصرف لعضو الهيئة التدريسية الذي تمت الموافقة على اشتراكه في 4

الحد األعلى للمخصصات الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة  تتجاوز  مؤتمر علمي سلفة مالية ال

 بأعاله .

 المستحقة في البند )ج( بأعاله حسب تعليمات االنتقال والسفر النافذة في الجامعة. المياومات.  تصرف 5

 :يأتي ما متضمناً  في المؤتمر المشاركة بطلب القسم رئيس الى التدريسية الهيئة عضو يتقدم (:6المادة )

 .المؤتمربالمشاركة في  للمؤتمر المنظمة الجهة قبل من الموجهة الدعوة .أ

 .المؤتمر الى المقدم بقبول البحث تفيد للمؤتمر المنظمة الجهة قبل من النهائية الموافقة .ب

 .المقبول البحث من نسخة .ج

 .األصول( حسب معبأ (مؤتمر علمي في المعد للمشاركة النموذج .د

 ي .الفصل الصيفال يجوز لعضو هيئة التدريس أن يجمع بين المشاركة بمؤتمر علمي والتدريس في  (:7المادة )

 ترتيباً على النحو اآلتي : المؤتمرات في للمشاركة لويةواأل تعطى (:2المادة )

 قبل من اشتراكه والمغطاة تكاليف ندوة علمية أو علمي مؤتمر في المشارك التدريس هيئة عضو .أ

 .خارجية جهة

  .المؤتمر موضوع أعضاء هيئة التدريس اختصاصاً في أقرب .ب

 .تمثيلها الجامعة كلفته من .ج

 .المؤتمر في تنظيمي بمركز اليه عهد من .د

 .والسابق الحالي المالي العام في السفر له يسبق لم من .ه

 .الحالي المالي العام في السفر له يسبق لم من .و

 أن يكون لديه خدمة في الجامعة سنة واحدة حداً أدنى.  .ز

عمادة  من مدعوم بحث مشروع في المشاركين التدريسية الهيئة أعضاء من فقط للباحث يمكن .أ (:9المادة )

 أن شريطة فقط، واحدة لمرة مؤتمر علمي في االشتراك دعم على للحصول التقدم العلمي البحث

 .المدعوم المشروع نتائج من في المؤتمر المقبول البحث يكون

 في اإلشتراك على الموافقة وتتم هذه التعليمات من (6) المادة في ورد ما حسب الطلب تقديم يتم .ب

 .الكلية ورئيس القسم العميد وبتنسيب من عميد من توصية على من الرئيس بناء بقرار المؤتمر

األبحاث  دعم ميزانية من المخصصات تصرف هذه التعليمات من  (5) المادة في ورد ما مراعاة مع .ج

 .للمشروع خصصت التي الميزانية إلى وتضاف العلمية

 تاريخ من شهر تزيد على ال مدة خالل يقدم أن مؤتمر علمي الهيئة التدريسية الذي شارك في عضو على (:01المادة )

 .:يأتي ما مشاركته 

 على بالفائدة يعود بما يقترحها التي متضمناً التوصيات مشاركته عن القسم رئيس إلى تقريراً  .أ

 .الجامعةرئاسة  الى رفعه يتولى بدوره الذي الكلية عميد الى رفعه الجامعة، ليتم

 .العميد قبل من اعتمادها )إن وجدت( ليتم االشتراك لرسوم المالي والوصل التذكرة عن صورة .ب

 :ما يأتي المؤتمر في للمشاركة المقدم البحث على للموافقة يشترط .0 (:00المادة )

 أن يقترن اسم عضو هيئة التدريس الباحث باسم الجامعة والكلية والقسم التابع له. .أ

ً  المؤتمر يكون أن .ب  .علمية مرموقة مؤسسة من ومنظماً  متخصصا

 .العلمي للمشارك التخصص ضمن المؤتمر موضوع يكون أن .ج

 تعهداً  الباحث ويقدم سابق علمي في مؤتمر قدم أو للنشر قبل أو نشر قد المقدم البحث يكون ال أن .د

 . بذلك خطياً 

مؤتمرات علمية  أو علمية محكمةهـ. أن يكون عضو الهيئة التدريسية قد نشر بحثين في مجالت 

 معتمدة.أو متخصصة عالمية

 باحثا رئيسا. أو أن يكون عضو الهيئة التدريسية باحثا منفردا .و

 أن يوافق الباحثون المشاركون على مشاركة أحدهم في حالة عدم مشاركة الباحث الرئيس.  .ي

في العام الجامعي أن ال يكون دعم عضو الهيئة التدريسية في المشاركة ألكثر من مؤتمرين  .ز

 الواحد.



 Al-Zaytoonah University of Jordan كتاب القوانين واألنظمة والتعليمات جامعة الزيتونة األردنية
 

QM11/0001 – page 73/142  
 

( من هذه المادة يجب أال يزيد عدد المشاركين في المؤتمر الواحد 0( والبند )2مع مراعاة المادة ) .6

عن عضوي هيئة تدريس من القسم نفسه مع األخذ بعين االعتبار تاريخ التقديم وقبول البحث أساسا 

 لوية.ولا

 العتماد المشاركة ، تصنف المؤتمرات والمجالت العلمية التي تنشر وقائع المؤتمرات على النحو اآلتي:  (:08المادة )

 

 وينتمي عالمية، ولجان علمية تحضيرية لجان اله يكون مؤتمرات العالمية: المؤتمرات

 وبحوثها من العالم، مختلفة جغرافية مناطق فيها إلى المشاركون

 في أعداد أو المؤتمرات بوقائع خاصة في كتب ومنشورة ُمحك مة

 لى والثانية.ومعتمدة من الفئتين األ مجالت من خاصة

 ُمحك مة وبحوثها ولجان علمية، تحضيرية لجان لها يكون مؤتمرات العالمية: غير المؤتمرات

 من خاصة في أعداد أو المؤتمرات بوقائع خاصة في كتب ومنشورة

 معتمدة من الفئة الثالثة. مجالت

 Journal Citation)البيانات العالمية  قاعدة في مدرجة مجالت لى:أو ال الفئة مجالت

Reports)  ضمن Knowledge) of (ISI Web، من أو 

 في التميز قائمة مجالت ضمن يعادلها ما أو أعلى، أو )ب    (الرتبة

 في  استراليا.  (ERA) العلمي البحث

 أو جامعة أو علمية جمعية أو عالمية نشر دور عن تصدر مجالت الثانية: الفئة مجالت

 وأن عالمية، تحرير لها هيئة ويكون منتظمة، وبصورة مركز بحث،

 جغرافية مناطق فيها إلى بحوثهم ينشرون الذين ينتمي الباحثون

 وأن ُمحك مة، المنشورة فيها البحوث تكون وأن من العالم، مختلفة

 .على األقل  سنوات ثالث إصدارها مضى على قد يكون

 الثالثة الفئة مجالت

 

 مراكز أو جامعات أو جمعيات علمية أو نشر دور عن تصدر مجالت

 متخصصة، هيئات تحرير لها يكون وأن منتظمة، البحث، وبصورة

 على قد مضى يكون وأن ُمحك مة، فيها البحوث المنشورة وتكون

 .على األقل سنتان إصدارها

  
 هذه التعليمات. في نص عليها يرد لم التي األمور في الرئيس يبت (:03المادة )

 بهذا الشأن. صادرة سابقة قرارات أو تعليمات أي  التعليمات هذه تلغي (:04المادة )
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 يةردنجامعة الزيتونة األفي لي لالنتقال والسفر النظام الداخ

 

قانون وفقاً لية " صممممممادر ردنوالسممممممفر في جامعة الزيتونة األ يسمممممممى همذا النظمام " النظمام الداخلي لالنتقال ( : 0المادة ) 

 ية النافذ .ردنالجامعات األ

وأعضمممماء المجلس ورئيس الجامعة ونوابه والعمداء وأعضمممماء هيئة  األمناءتصممممرف لكل من رئيس مجلس  ( :   8المادة ) 

محل إقامتهم الدائمة أجرة السمممفر  أو سمممميالتدريس والموظفين والمسمممتخدمين عند قيامهم بأعمال رسممممية خارج مقر عملهم الر

 . ناءاألمخارجها وفقاً لتعليمات يقررها مجلس  أو ة وساطة أخرى من وسائط النقل داخل المملكةأيب أو بسيارة كاملة أو بالطائرة

ريس وأعضممماء المجلس ورئيس الجامعة ونوابه والعمداء وأعضممماء هيئة التد األمناءتصمممرف لرئيس مجلس  ( : 3المادة ) 

والموظفين والمسمتخدمين ممن يسمتعملون سياراتهم الخاصة أجرة السفر على أساس المسافة الكيلو مترية بموجب تعرفة يقررها 

 ، وذلك عند قيامهم بأعمال رسمية خارج مقر عملهم . األمناءمجلس 

وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة ونوابه والعمداء وأعضاء هيئة التدريس  األمناءتصرف لكل من رئيس مجلس  ( : 4المادة ) 

على أساس  مياوماتمحل إقامتهم الدائمة  أو والموظفين والمستخدمين عند قيامهم بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي

 . األمناءالنفقات التي يتحملونها وفقاً لتعليمات يقررها مجلس 

 

ما يراه مناسباً في كل حالة بناًء على تنسيب من  األمناءهذا النظام يقرر مجلس  أحكام تتناولهافي األحوال التي تم  ( : 5المادة ) 

 رئيس الجامعة .

 

 إلقرارها. األمناءهذا النظام ويرفعها لمجلس  أحكاميضع رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق  ( : 6المادة ) 
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 ية ردنفي جامعة الزيتونة األتعليمات االنتقال والسفر 

 
 ( : 0المادة ) 

في  ية " صادرة بموجب النظام الداخلي لالنتقال والسفرردنتسمى هذه التعليمات " تعليمات االنتقال والسفر في جامعة الزيتونة األ

 م.0/2/6106ية الخاصة ويعمل بها اعتباراً من ردنجامعة الزيتونة األ

 

 ( : 8المادة ) 

 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خالف ذلك :

 

 ية الهاشمية .ردنالمملكة األ : المملكة 

 ية .ردنجامعة الزيتونة األ : الجامعة 

 رئيس مجلس أمناء الجامعة. :    األمناءرئيس مجلس 

 الجامعة .رئيس  : الرئيس

 كل من يشغل منصب عميد في الجامعة . : العميد

 مكتب يرتبط بالرئيس مباشرة . أو مركز أو دائرة أي  مدير : المدير 

 يفوضه .مـــن  أو أكثر يُسميهم الرئيس أو مجموعة مؤلفة من شخصين : الوفد

 خارجها . أو كل من يقوم بمهمة داخل البالد : الشخص

 والساعة السادسة من صباح اليوم يــوم  أي  منية، التي تقع بين الساعة السادسة من مساءالفترة الز : الليلة 

 التالي ، التي يقضيها الشخص في المبيت خارج مركز عمله الرسمي .                                     

  أو المبلغ الذي يُصرف للشخص المكلف بمهمة رسمية داخل المملكة : ة السفر وعال

 ه األخرى المقررة . ويشمل هذا عالواتخارجها إضافة إلى راتبه و  

 المبلغ نفقات المواصالت داخل المدن واإلقامة فيها والمأكل والمنامة.  

 .داخل محافظة العاصمة عمان : رئيسمركز العمل ال

 

 ( : 3المادة ) 

 هذه التعليمات على الشكل التالي : أحكاميُصنف المشمولون ب

 ورئيس الجامعة . األمناءرئيس وأعضاء مجلس  : الفئة الخاصة .أ

 نواب الرئيس والعمداء . : لىوالفئة األ .ب

 استاذ مساعد . أو مشاركاستاذ  أو أستاذ مشارك أو أعضـاء الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ : الفئة الثانية .ج

 .والتدريـس وفنيو المختبرات والموظفونث المديرون والمدرسون ومساعدو البح : الفئة الثالثة .د

 

 ( : 4المادة ) 

المحاضممممرون المتفرغون والموظفون غير المصممممنفين والمسممممتخدمون يتقاضممممون ما تتقاضمممماه فئة الموظفين الذين يعادلونهم في 

 استخدامهم بهذا الشأن .ة شروط أخرى ترد في عقد أي ز ذلك ما تتقاضاه الفئة الثانية مع مراعاة واالراتب شريطة أال يتج

 

 ( : 5المادة ) 

داخلها في غير مركز عمله الرئيس ، يحق له استعمال وسائل النقل وفقاً  أو أُنتدب للقيام بعمل خارج المملكة أو إذا ُكلف الشخص

 للترتيب التالي :
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 بالطائرة بسيارة ركوب الفئة

 لىأو كاملة الخاصة

 سياحية كاملة لى والثانيةواأل

 سياحية مقعد الثالثة

 

 ( : 6المادة ) 

ة السممممممفر المقررة عن كل ليلة ونتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيس داخل المملكة ، تدفع له عالا أو إذا ُكلف شممممممخص

 على شهرين . عالواتيقضيها هناك على أن ال تزيد المدة التي تُدفع عنها هذه ال

 

 ( : 7)  ةالماد

السمفر الداخلية للعاملين في الجامعة عن كل ليلة يقضميها الشخص خارج مركز عمله الرئيس بحسب الترتيب  عالواتتُخصمص 

 التالي :

 ةوالعال الفئة

 ديناراً  21 الخاصة

 ديناراً  25 لىواأل

 ديناراً  21 الثانية

 ديناراً  45 الثالثة

 

 ( : 2المادة ) 

 الي  :الترتيب الت بحسبالسفر الخارجية للعاملين في الجامعة عن كل ليلة يقضيها الشخص خارج المملكة  عالواتتُخصص 

 ةوالعال الفئة

 ديناراً  331 الخاصة

 ديناراً  641 لىواأل

 ديناراً  021 الثانية

 ديناراً  061 الثالثة

 

 ( : 9المادة ) 

السممفر المقررة عن كل ليلة يقضمميها في الخارج بحسممب الترتيب  عالوةإذا ُكلف الشممخص بمهمة رسمممية خارج المملكة ، تُدفع له 

 التالي :

 كاملة لمدة ال تزيد على شهر واحد . عالوة    .أ

 للشهر الثاني . العالوة ( من  %51)  .ب

 للمدة التي تزيد على ذلك . العالوة ( من  %65)  .ج

 

 ( : 01لمادة ) ا

 أو مؤسمممسمممة أو جامعة أو من العاملين في الجامعة للسمممفر إلى خارج المملكة وكان توجيهها من حكومة أي  إذا ُوجهت دعوة إلى

 ة :التالي عالواتمؤتمر فعلى الشخص الحصول على موافقة الرئيس لتلبية الدعوة ، وفي هذه الحالة تُصرف له ال أو هيئة

 تذكرة السفر المقررة له إذا لم تتحمل الجهة الداعية أجرة السفر .   .أ

 ة السفر المقرة في هذه التعليمات .وعال .ب

 جزئية . أو السفر المقرة في هذه التعليمات اذا كان المشارك مستضافاً استضافة كاملة عالوة( من %51) .ج

 

 ( : 00المادة ) 

نفقات  أي خمارجهما ، ولم تتحممل الجهة الموفد إليها أو تمدريبيمة داخمل المملكمة أو دراسمممممميمةمن العماملين في دورة  أي  فمدأو إذا

 السفر كما يلي : عالوةفالجامعة تدفع له أجور السفر والتدريب وأثمان الكتب وتُصرف له 

 كاملة لمدة خمسة عشر يوماً . عالوة   .أ

 المقررة له لمدة خمسة عشر يوماً تلي المدة المذكورة في )أ( . العالوة( من  %51)  .ب
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 المقررة له للمدة التي تزيد على ذلك . العالوة( من  %65)  .ج

فد إليها الشخص جزءاً من النفقات يقل عما تدفعه الجامعة فعلى الجامعة أن تدفع له الفرق بين ما أو أما إذا تحملت الجهة التي

 فد إليها الشخص .أو النفقات التي تدفعها الجهة التيتدفعه الجامعة وتلك 

 

 ( : 08المادة ) 

 السممفر المسممتحقة له كاملة عن الفترة عالوةإذا توفي الشممخص أثناء تأديته لمهمة رسمممية خارج مركز عمله فالجامعة تدفع لذويه 

التي قضممماها في مهمته وتتحمل الجامعة جميع النفقات الخاصممممة بنقل جثمانه وأمتعته إلى المكان الذي يحدده ذووه ، وتدفع كذلك 

 .اباً لمرافقة الجثمانإيثمن تذكرة سفر لواحد من ذويه ذهاباً و

   

 ( :   03المادة ) 

خارجها ، على أن تُسممدد هذه  أو الموفد بمهمة رسمممية داخل المملكة أو ق على صممرف سمملفة للمكلفمن ينيبه أن يواف أو للرئيس

 السلفة عند انتهاء تلك المهمة وعودة المكلف من السفر وفق النظام المالي للجامعة .

 

 ( : 04المادة ) 

تقديم استشارات، وله أن يقرر صرف أجور  أو إجراء البحوث أو لقاء المحاضراتن يدعو أشخاصاً من خارج البالد إلللرئيس أ

 السفر والمكافآت لهم بحسب ما يراه مناسباً .

 

 ( : 05المادة ) 

 هذه التعليمات . أحكامرئيس الجامعة ُمكلف بتنفيذ 
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 النظام الداخلي لمنح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات

 ية ردناأل في جامعة الزيتونة

 

ية( دنريسمى هذا النظام ) النظام الداخلي لمنح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الزيتونة األ ( : 0المادة ) 

 ية النافذ.ردنلقانون الجامعات األ وفقاً صادر 

 

 الفخرية والشهادات التالية : ية الخاصة الدرجات العلمية والدرجاتردنتمنح جامعة الزيتونة األ ( : 8المادة ) 

 

 درجة البكالوريوس . .أ

بناًء على تنسمميب من مجلس العمداء  األمناءشممهادات أخرى يجري إحداثها بتوصممية من مجلس  أو فخرية أو ة درجة علميةأي   .ب

 بموافقة مجلس التعليم العالي.

 ( :  3المادة ) 

تعليمات تحدد المتطلبات والشروط الالزمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات ، وتبين الحقول  األمناءيصدر مجلس  .أ

 شهادة . أو والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة

 تعليمات تحدد المتطلبات والشروط الالزمة لمنح الدرجات الفخرية . األمناءيصدر مجلس  .ب

 ( :   4المادة ) 

مجلس المركز  أو تمنح الدرجات العلمية والشممممممهادات بقرار من مجلس العمداء بناًء على تنسمممممميب من مجلس الكلية المختص .أ

 المختص .

 تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناًء على تنسيب من مجلس الكلية المختص . .ب
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 منــــح درجـــــــة البكالوريوس تعليمــات
 الزيتونة األردنية جامعة فــــــــــــــي

 (النافذ األردنية الجامعات لقانون  وفقاً و  األردنية الزيتونة جامعة في والشهادات الفخرية والدرجات العلمية الدرجات لمنح الداخلي النظام بموجب صادرة)

  :(1) المادة

 .8100/2018 الجامعي العام بداية من اعتباراً  بها وي عمل ،(األردنية الزيتونة جامعة في البكالوريوس درجة منح تعليمات) التعليمات هذه تسمى أ.
 :ذلك خالف على القرينة تدل لم ما إزاءها، الواردة المعاني اآلتية والعبارات للكلمات يكون . ب

 

 الـــدراسيـــة الـــخطط

 علـى بناء وذلك الجامعة، كليات تقدمها التي التخصصات في البكالوريوس درجة نيل إلى تؤدي التي الدراسية الخطط العمداء مجلس يقر(: 2) المادة
 .الكليات مجالس وتوصيات األقسام مجالس تنسيب

 .المعتمدة الساعات نظام أساس على الدراسية الخطط توضع أ. (:3) المادة

 :يأتي كما الدراسية الخطة في مادة لكل المعتمدة الساعات احتساب يجري . ب

 .االمتحانات ذلك في بما تدريسية ساعة عشرة ست( 02) لكل واحدة معتمدة ساعة حساب .1

 علـــــى فعليتـــــان ســـــاعتان منهـــــا كـــــل مـــــدة ميدانيـــــة أو عمليـــــة حصـــــة عشـــــرة ســـــت( 02) لكـــــل واحـــــدة معتمـــــدة ســـــاعة حســـــاب .2
 .األقل

 .والبحوث الندوات لمواد ساعة عن منها كل مدة تقل ال منتظماً  لقاءً  عشرة ست( 02) لكل واحدة معتمدة ساعة حساب. 3

 ردنيةالزيتونة األ جامعة       الجامعة
 الجامعة عمداء مجلس المــجــلـس

 من كليات الجامعة أي         الكلية
 الكلية عميد العــمــيــد
 الكلية في قسم أي الــقــســم
 جامعي عام كل من الثاني أو األول الفصل الدراسي الفـصل
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 :يأتي كما الجامعة كليات تقدمها التي التخصصات في البكالوريوس درجة لنيل المعتمدة الساعات لعدد األدنى الحد يكون (: 4) المادة

 األدنى الحد التخصص الكلية

 المعلومات وتكنولوجيا العلوم

 000 الرياضيات
 000 حاسوب علم/  الحاسوب علم
 000 الحاسوبية المعلومات نظم/  الحاسوبية المعلومات نظم

 000 البرمجيات هندسة/  البرمجيات هندسة
 000 متعددة وسائط/  الحاسوب علم
 000 يةحاسوب شبكات/  الحاسوب علم

 021 الصيدلة الصيدلة
 008 التمريض التمريض

 اآلداب

 008 وآدابها العربية اللغة
 008 أدب/ اإلنجليزية اللغة
 008 ترجمة/ اإلنجليزية اللغة
 008 وآدابهما اإلنجليزية واللغة الفرنسية اللغة
 008 صف معلم

 االعمال

 008 األعمال إدارة
 008  المحاسبة
 008 اإلنجليزية باللغة المحاسبة

 008 والمصرفية المالية العلوم
 008 التسويق

 008 اإلدارية المعلومات نظم
 050  الحقوق  الحقوق 

 والتكنولوجيا سةنداله

 021 الهندسة الكهربائية / االتصاالت والحاسوب
 021 التحتية والبنية المدنية الهندسة

 021 يةالميكانيك هندسةال
 021 الهندسة الكهربائية/ القوى والتحكم

 008 تكنولوجيا الطاقة البديلة
 024 هندسة العمارة العمارة والتصميم

 008 التصميم الجرافيكي
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 تشمل الخطط الدراسية في كل تخصص ت منح فيه درجة البكالوريوس ما يأتي:(: 5) المادة

 وعشرون ساعة معتمدة، موزعة  على النحو اآلتي: سبع( 27: )متطلبات الجامعةاواًل: 

 ســاعة معتمــدة وهـي: اللغــة العربيــة، اللغــة اإلنجليزيـة، التربيــة الوطنيــة، العلــوم العســكرية، ةعشــر  خمـس( 15: )متطلبــات الجامعــة اإلجباريــة .أ
 ( ثالث ساعات معتمدة.3كل منها بواقع ) مهارات حياتية.

مجــاالت المــن كــل مجــال مــن  علــى االقــلمعتمــدة يــدرس الطالــب منهــا مــادة واحــدة  ةســاع ةاثنتــا عشــر ( 12: )متطلبــات الجامعــة االختياريــة .ب
 :ةاآلتي

 اإلنسانية. المواد: االوللمجال ا
 .المواد العلمية: الثانيالمجال 
( على األقل من مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية في التخصصات كلها، وتشـمل مجموعـة المـواد التـي %15تشكل ) :متطلبات الكليةثانيًا: 

وثيقة الصـلة بالمجـال العـام للتخصـص، كمـا تشـمل المـواد التـي تشـكل حالـة تكامليـة مـع  يحتاجها طلبة الكلية جميعهم لتزويدهم بقاعدة معرفية مشتركة
 مواد التخصص، وال يشترط أن تكون هذه المواد من المواد التي تطرحها الكلية، أو أحد أقسامها األكاديمية.

( مـن مجمـوع السـاعات المعتمـدة للخطـة %61تقـل عـن ) مفصلة وفق الخطة الدراسية التي يقر ها مجلـس العمـداء حيـث ال :متطلبات التخصصثالثًا: 
 الدراسية، وت راعي األقسام فيها ما يأتي

 وزيع المواد بين مواد إجبارية ومواد اختيارية حيث تغطي جوانب التخصص بشكل متوازن.ت
 ي الجامعة بشكل عام.تعزيز العالقة مع التخصصات المساندة األخرى ضمن الكلية الواحدة بشكل خاص ومع التخصصات األخرى ف

 بناء الخطة الدراسية بحيث تتضمن تخصصًا فرعيًا من داخل الكلية أو من خارجها.
 إمكانية اقتراح تخصص مشترك أو متداخل مع تخصصات أخرى على مستوى القسم أو الكلية أو على مستوى الجامعة.

( ســت ســاعات معتمــدة 6إلــى ســاعة واحــدة أو تزيــد إلــى حــد أقصــاه )( ثــالث ســاعات معتمــدة، ويجــوز أن تقــل عــن ذلــك 3يخصــص للمــادة الواحــدة )
 باالعتماد على طبيعة المادة والتخصص.

 ( ست ساعات معتمدة يختارها الطالب بحرية من المواد التي تطرحها الجامعة مع مراعاة المتطلب السابق للمادة.6ال تزيد على ) المواد الحرة:
امتحان المستوى في اللغة العربية واللغـة اإلنجليزيـة ومهـارات الحاسـوب للطلبـة الملتحقـين بالجامعـة علـى الطالـب الـذي ي عقد  رابعًا: المواد االستدراكية:

مادة استدراكية خـارج الخطـة الدراسـية، وأن يكـون التقـدم لهـذه االمتحانـات خـالل الفصـلين األول والثـاني  تسجيل من هذه االمتحانات في امتحانيخفق 
ذا لم يتقدم الطالب لالمتحانات في موعدها، يفقـد حقـه فـي التقـدم إليهـا، وعليـه دراسـة المـادة أو المـو من تاريخ االلت اد حاق بالجامعة ولمرة واحدة فقط، وا 
 االستدراكية.

شـريطة أن يكونـوا قـد  ي ستـثـنى من امتحانات المستوى الطلبة المجسرون والمنتقلون للجامعة من الكليات المتوسطة وكليات المجتمع أو جامعات أخرى،
 ذا الخصوص.اجتازوا بنجاح امتحان المستوى في الكليات التي انتقلوا منها، أو درسوا فيها بنجاح هذه المواد، ويطبق عليهم قرارات مجلس العمداء به

هي مادة إجبارية للطلبة األردنيين واختيارية لغير األردنيين، وتحسب ساعاتها للطالب ضمن عدد الساعات المعتمـدة  :العلوم العسكريةأ. (: 6المادة )
الجامعة على المقررة لتخرجه، وال تدخل في حساب المعدل. وعلى الطلبة غير األردنيين الذين لم يختاروا دراسة هذه المادة دراسة مادة أخرى من مواد 

 لة مادة العلوم العسكرية.أن تعامل معام
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 ي عفى الطالب من دراسة مادة العلوم العسكرية في إحدى الحاالت اآلتية:
 إذا درسها بنجاح في أي جامعة أردنية. .أ

 إذا كان من خريجي الكليات العسكرية األردنية أو ما يعادلها من كليات عسكرية أجنبية. .ب
التأسيسـية، ودورات الـوكالء التأسيسـية بالنسـبة للرتــب األخـرى، وت عتمـد دائـرة التعلـيم الجــامعي  إذا كـان مـن الضـباط الحاصـلين علـى دورات الصــفج. 

 بمديرية التدريب العسكري؛ إلثبات أن الطالب المعني تـنطبق عليه شروط اإلعفاء الواردة في هذا البند والبند الثاني السابق.
، وعلى الطلبة غير األردنيين الذين لم يختاروا دراسـة هـذه المـادة أن يدرسـوا بـداًل منهـا أي مـادة األردنييني مادة إجبارية للطلبة : وهب.التربية الوطنية

 أخرى تطرحها الجامعة.

 يوضع وصف للمادة مناسب لعدد الساعات المعتمدة المخصصة لها.(: 7المادة )
 ما تقتضيه الخطة الدراسية لكل تخصص.يقدم كل قسم خطة استرشادية موز عة على ثمانية فصول أو عشرة فصول حسب 

تكون مواد التخصص اإلجبارية واالختيارية من داخل القسم، ويجوز أن ي عطى بعضها من قسم أو أقسام أخرى، ويتم ذلـك بعـد دراسـة   .أ (:8المادة )
 مشتركة من القسمين.

 دراسي.ت طرح مواد الخطة الدراسية اإلجبارية مرة واحدة على األقل في كل عام  .ب
 ت طرح مواد الخطة الدراسية االختيارية مرة واحدة على األقل كل أربعة فصول دراسية. ج.

 أربعة أو خمسة. دراسية تصنف المواد التي ترد في الخطة الدراسية على أساس مستويات. أ(: 9المادة )
 تثبت المتطلبات السابقة أو المتزامنة إزاء كل مادة.. ب
 رقمًا يدل على مستواها ومجالها وتسلسلها.ت عطى كل مادة . ج
 ي ذكر إزاء كل مادة عدد الساعات المعتمدة، وعدد ساعات المختبر األسبوعية أو التطبيقية )الفعلية(.. د

كليـة التـي تـدرس . ال يجـوز للطالـب أن يـدرس مـادة مـا قبـل أن يـدرس متطلبهـا السـابق أو أن يـدرس مـادة متزامنـة إال بموافقـة رئـيس القسـم وعميـد الهـــ
 المادة.

 الـــدراسي والعـــبء الدراسة مدة
 (:11المادة )

  :أوالً  
 فصـول سـتة األخـرى  الكليـات وفـي سـنوات، أربـع أو فصول ثمانية والهندسة الصيدلة كليتي في األدنى الحد يكون  البكالوريوس درجة على للحصول أ.
 .واحداً  دراسياً  فصالً  المدة هذه تقليص العمداء لمجلس يجوز ذلك؛ من أقل مدة في الدرجة متطلبات الطالب إنهاء حالة وفي سنوات؛ ثالث أو
 الصـيدلة كليتـي فـي سـنوات ثمـان علـى( البكـالوريوس) األولـى الجامعيـة الدرجة على للحصول مسجالً  الطالب يقضيها التي المدة تزيد أن يجوز ال. ب

 .األخرى  الكليات في سنوات وسبع والهندسة،
ين دراسـيين فصـل بدراسـة التخرج متطلبات ينهي أن نظرياً  الممكن من وكان البكالوريوس درجة على للحصول بها المسموح المدة الطالب استنفد إذا. ج

 القبـولدائـرة  مـديرمـن  وشـروحات الكليـة من عميد وتنسيب القسم رئيس من توصية على بناءً  الفرصة هذه منحه على يوافق أن فللمجلس ، كحد اعلى
 .والتسجيل
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 : ثانياً 
 .االمتحانات ذلك في بما أسابيع ثمانية( 2) الصيفي الفصل مدة وتكون  االمتحانات، ذلك في بما أسبوعاً  عشر ةست( 02) الدراسي الفصل مدة تكون 

  :ثالثاً 
 ســاعة عشــرة اثنتــا( 12( )الدراســي العــبء) البكــالوريوس درجــة لنيــل المســجل الطالــب يســجلها التــي المعتمــدة للســاعات األدنــى الحــد يكــون  .أ

 مــن أقــل عــدد دراســة علــى الفصــل ذلــك نهايــة فــي تخرجــه يتوقــف الــذي الطالــب ذلــك مــن وي ستـثـــنى الواحــد، الدراســي الفصــل فــي معتمــدة
 األدنــى الحــد عــن معتمــدة ســاعات ثــالث( 3) بمقــدار للطالــب الدراســي العــبء يقــل أن العميــد يقــدرها خاصــة حــاالت فــي ويجــوز الســاعات،
 .به المسموح

 ثـالث( 3) يسـجل أن ويجـوز أقصـى، حـداً  الدراسـي الفصـل فـي معتمدة ساعة عشرة ثماني( 18) الجامعة في للطالب الدراسي العبءيكون  .ب
 تخرجـه متوقعـاً  كـان أو ، يعادلهـا مـا أو فـأكثر %21 السـابق الدراسـي الفصـل في معدله أو التراكمي معدله كان إذا إضافية معتمدة ساعات

 .النافذة العالي التعليم مجلس قرارات مع يتعارض ال وبما الفصل، ذلك في

 إذا إضـافية سـاعة واحـدة  يسـجل أن ويجـوز. معتمـدة اثنتـا عشـرة سـاعة( 12) الصـيفي الفصل في للطالب الدراسي للعبء األعلى الحد. يكون ج
 .النافذة العالي التعليم مجلس قرارات مع يتعارض ال وبما الفصل، ذلك في تخرجه متوقعاً  كان

 ، مختبـر  أو تدريب ساعة تكون  أن شريطة ، عليها تخرجه توقف إذا األقصى الحد على زيادة معتمدة إضافية ساعة يسجل أن. يسمح للطالب د
 .النافذة العالي التعليم مجلس قرارات مع يتعارض ال وبما

 الكليـات فـي واإللكترونيـة الورقيـة اإلعالنـات ولوحـات اإللكترونـي الجامعـة موقـع عبـر ، المعلنـة الرسـمية التسـجيل بمواعيد الطلبة التزام. يشترط ه
  .والجامعة

 
 :رابعاً 

 المعتمـدة السـاعات بنجـاح درسـوا قـد الطلبـة يكـون  أن علـى مسـتويات، خمسـة أو أربعـة علـى األولـى الجامعية الدرجة لنيل المسجلون  الطلبة يصنف أ.
 :اآلتي النحو وعلى مستوى، لكل المطلوبة

 ساعة معتمدة. (32) على يزيد ال ما: األولى السنة مستوى  .0
 .معتمدة ساعة( 66) عن ويقل( 32) على يزيد ما: الثانية السنة مستوى  .8
 .معتمدة ساعة( 99) عن ويقل( 66) يساوي  ما: الثالثة السنة مستوى  .0
 .معتمدة ساعة( 141) عن ويقل( 99) يساوي  ما: الرابعة السنة مستوى  .5
 .معتمدة ساعة( 141) على يزيديساوي أو  ما: الخامسة السنة مستوى  .4

 مهمـاأو فـي جامعـة أخـرى  الجامعـة فـي آخـر برنـامج أي فـي نفسـه الوقـت فـي يلتحـق أن البكـالوريوس بـرامج من أي في المسجل للطالب يجوز. ال ب
 .مستواه أو نوعه كان

 المـــــواظبــــــــة

 (: 11المادة )
 الساعات حسب الميداني والتدريب العملية، والساعات والمناقشات، المحاضرات،: وتشملفي المواد التي يسجلون فيها  المواظبةيشترط على الطلبة أ. 

 .الدراسية الخطة في مادة لكل المقررة
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 نهايـة حتـى المـادة فيـه ت عطـى الـذي المعنـي القسـم رئـيس إلـى شـهرياً  ويسـلمها خاصـة كشـوفات علـى والحضـور الغيـاب بتسـجيل المـادة مدرس يقوم ب.
 .يليه الذي الدراسي الفصل نهاية إلى لديه الكشوفات وت حفظ الدراسي، الفصل

 .المادة مدرس يقبله عذر دون  لها المعتمدة الساعات من( %15) عن فيها مسجل مادة أي في غيابه يتجاوز أن للطالب يسمح ال. ج
 التــي الكليــة عميــد يقبلــه قهــري  أو مرضــي عــذر دون  للمــادة المقــررة الســاعات مجمــوع مــن( %15) نســبة غياباتــه تتجــاوز الــذي الطالــب حرمــان يــتم. د

 إجباريـة، كانـت إذا دراسـتها إعادة وعليه ،(صفراً ) المادة تلك في الطالب نتيجة وتعد   العميد، وبموافقة المادة مدرس من بتنسيب ذلك ويتم المادة، تدرس
 ويـتم التخصـص، مـن والفصـل اإلنـذار ألغـراض والتراكمـي الفصـلي الطالـب عالمـات معـدل حسـاب فـي الرسـوب ذلك نتيجة تدخل األحوال جميع وفي
 .سابقاً  المبينة للنسبة الطالب غياب وصول عند مباشرة بذلك والتسجيل القبولدائرة  مدير تبليغ

 المـادة، تـدرس التـي الكليـة عميـد يقبله قهري  أو مرضي لعذر هذا وكان ما، لمادة المقررة الساعات مجموع من( %21) من أكثر الطالب غاب إذا. ه
 تلــك إزاء( منســحب) كلمـة وتثبــت بــذلك، قـراره والتســجيل القبــولدائـرة  مــدير العميــد ويبلـغ االنســحاب، أحكــام عليـه وتطبــق المــادة، تلـك مــن منســحباً  يعـد  

 .للطالب األكاديمي السجل في المادة
ذا ،(%21) تـتـــجاوز ال بنسـبة التغيـب لهـم يســمح الرسـمية، النشـاطات فـي الجامعــة أو المملكـة يمثلـون  الـذين الطلبـة. و  منســحباً  يعـد   أحـدهم تجاوزهـا وا 

 .االنسحاب أحكام عليه وتطبق
 قبـل مـن معتمـد مستشـفى عـن صـادرة أو منـه، معتمـدة أو الجامعـة فـي الطلبـة عيـادة طبيب من صادرة بشهادة يكون  أن المرضي العذر في يشترط. ز

 األخـرى  القـاهرة الحـاالت وفـي المواظبـة، عن الطالب انقطاع تاريخ من أسبوعين تتجاوز ال مدة خالل الكلية عميد إلى الشهادة هذه تقدم وأن الجامعة،
 .الغياب أسباب زوال تاريخ من أسبوع خالل القهري  عذره يثبت ما الطالب يقدم
 .الذكر آنفة المواظبة أحكام بتنفيذ والتسجيل القبولدائرة  ومدير والمحاضرون  التدريس هيئة وأعضاء الكليات عمداء يقوم ج

 

 أسس النجاح والرسوب

 (:12المادة )
 .المعتمدة ساعاتها عدد بيان مع المئوية بالنسبة مادة لكل وتسجيلها العالمات حساب يجري  .أ 

 إذ العسـكرية، العلـوم مـادة امتحانات ذلك من وي ستـثـنى الفصلية، األعمال وعالمات النهائي االمتحان عالمة مجموع هي مادة لكل النهائية العالمة. ب
 .عالمات دون  راسباً  أو ناجحاً  إما نتائجها تسجل

 :التالي النحو على ومواعيدها لالمتحانات العام اإلطار يكون . ج
 :عملياً  جزءاً  تتضمن التي النظرية والمواد الخالصة، النظرية المواد: أوالً 

 السـادس األسـبوع نهايـة في األول ي عقد الفصل، خالل تحريريين امتحانين: وتشمل النهائية، العالمة من( %51) الفصل ألعمال يخصص .أ
 فـي السـادس) الدراسـي الفصل في عشر الثاني األسبوع نهاية في الثاني االمتحان وي عقد ،(الصيفي الفصل في الثالث) الدراسي الفصل في

 والواجبـــات، التقـــارير،: مثـــل األخـــرى  التقيـــيم أشـــكال لتشـــمل الفصـــل أعمـــال مـــن( %11) علـــى يزيـــد ال مـــا ويخصـــص ،(الصـــيفي الفصـــل
 الطالـب ويبلـغ المـادة، خطـة تـتــضمنها التـي األخـرى  الفصلية واألعمال والشفوية، القصيرة اليومية واالختبارات التحليلية، والمقالة والبحوث،

 .تصحيحها فور األعمال هذه بجميع
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 .الدراسي الفصل بداية في الطلبة على الموزعة وخطتها للمادة وشامالً  تحريرياً  ويكون  النهائية العالمة من( %51) النهائي لالمتحان ي خصص .ب
 .الكلية مجلس بموافقة ذلك يقترن  أن على النظرية، المواد من العملي الجزء عالمات توزيع كيفية بيان المعنية األقسام مجالس تحدد .ج
 يميـتق وطـرق  النجـاح، متطلبـات كليـة كـل مجلـس يقـرر إذ معتمدة، ساعات لها التي التخرج ومشاريع والتدريبات، والبحوث، الندوات، مواد ت ستـثـنى .د

 .بذلك والتسجيل القبولدائرة  مدير وي علم الدراسي، الفصل بداية في للطلبة وت علن منها، كل في الطالب تحصيل مستوى 

 :الخالصة العملية المواد: ثانياً 
 .اليومية واالمتحانات يم،يوالتق التقارير، عالمات: وتشمل النهائية، العالمة من( %61) الفصل ألعمال يخصص أ. 

 .النهائي لالمتحان النهائية العالمة من( %41) يخصصب. 

 النهـائي لالمتحـان التقـدم عـدم أو التغيـب نوعهـا، كـان مهمـا مـادة أي فـي الفصـل أعمـال فـي( %51) مجموع على حصل الذي للطالب يجوز ال: ثالثاً 
 .المادة هذه نتيجة الستكمال الكلية لمجلس األمر يحال ذلك وخالف واعتمادها، للمادة النهائية العالمة استكمال أجل من

 المـادة، تـدريسل منسـقاً  ليكـون  المـادة مدرسـي أحد القسم رئيس ي عين األساتذة، من عدد يدر سها التي الواحدة للمادة الشعب تعدد حالة في(: 13المادة )
 مدرسـي مـع بالتعـاون  وذلـك التقيـيم، أسـلوب فـي وموحـدة المـادة، خطـة فـي مشـتركة تكـون  بحيـث للمـادة الموحـدة واالمتحانـات االختبارات مواعيد وتحدد
 .جميعهم المادة

 (: 14المادة )
 أقصـاها مـدة خالل المادة مدرس مع عالمته مراجعة للطالب وي سمح االمتحان، تاريخ من أسبوع خالل تصحيحها بعد للطالب االختبارات أوراق ترد أ.

 عمادة إلى وعالماتهم الطلبة كشوفات وترسل عالمته تثبت للطالب، االمتحان أوراق رد على أسبوع انقضاء وبعد االمتحان، أوراق رد تاريخ من أسبوع
 .اإللكترونية االختبارات ذلك من ويستثنى تغييرها، يجوز وال للطلبة نهائية والعالمات الكشوفات هذه تعد   منها، بنسخة القسم ويحتفظ الكلية،

 القبــولدائــرة  ومــدير المخــتص، الكليــة عميــد بــين باالتفــاق إتالفهــا يجــري  ثــم دراســي، فصــل لمــدة الكليــة عمــادة لــدى النهــائي االمتحــان أوراق ت حفــظ. ب
 .والتسجيل

 ثـم فيهـا للبـت وذلـك الكليـة، عميـد إلـى ت رفـع ثم توازنها، من والتحقق لدراستها، القسم إلى بتفصيالتها مادة كل في النهائية العالمات كشوفات ت رسل. ج
 .واعتمادها لرصدها والتسجيل القبولدائرة  مدير إلى وت رسل الكلية، مجلس قبل من إقرارها

ورقيًا  طباعة اسئلة االمتحانات وتصويرها وحفظ سريتها وتصحيح اوراقها ورصد عالماتها في الكشوفات المعتمده عن/ منسق المادة مسؤول مدرس د.
 والكترونيا بشكل صحيح ونهائي.

 مدرس/ منسق المادة مسؤول عن تسليم نسخة من اسئلة االمتحانات بعد اجرائها مع االجابات النموذجية لرئيس القسم. ه.

مـن قبـل دائـرة القبـول والتسـجيل بالتنسـيق مـع عمـداء  هحانـات النهائيـة للطلبـة قبـل بدايـة االمتحـان الثـاني مـن كـل فصـل بعـد اعـداد. يعلن جدول االمتو
 الكليات واعتماده من مجلس العمداء.
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 (: 15المادة )
 العـذر، زوال تـاريخ مـن أيـام ثالثـة خالل ،القسم المعنيول او الثاني( عليه ان يقدم ما يثبت عذره الى رئيس )األ متحاناال عن بعذر يتغيب من كل أ.

 تعويضــي امتحــان إجــراء المــادة مــدرس علــى الطالــب، عــذر قبــول حالــة وفــي عنــه، تغيــب الــذي االمتحــان فــي صــفر عالمــة لــه يرصــد ذلــك وخــالف
 .النهائية االمتحانات بدء قبل الثاني ولالمتحان الثاني االمتحان قبل للطالب األول لالمتحان

 الكليـة عميـد إلى بعذره يتقدم أن عليه عنه، المعلن النهائي االمتحان عن يتغيب من كل التعليمات، هذه من( ز /11) المادة في ورد ما مراعاة مع ب.
ذا االمتحان، عقد تاريخ من أسبوعان أقصاها مدة خالل المادة تلك تدرس التي  مالحظـة لـه توضع الطالب، عذر المادة تدرس التي الكلية عميد قبل وا 

 فــي صــفر عالمــة والتســجيل القبــول دائــرة لــه ترصــد ذلــك وخــالف بــذلك، والتســجيل القبــول ودائــرة المــادة ومــدرس القســم إشــعار ويــتم( المكتمــل غيــر)
 .عنه تغيب الذي االمتحان

 وترصـد النهـائي، االمتحـان مقابـل( غ) عالمـة لـه المـادة مـدرس يرصـد العالمـات، رصـد عنـد الطالـب لعـذر العميـد بقبـول المـادة مـدرس ي بلـغ لم إذا. ج
 .الطالب عذر قبول بعد( مكتمل غير) إلى التسجيل قبل من تعديلها ويتم مفصلة، األخرى  عالماته

 بـإجراء يقـوم الـذي القسـم إلـى مـا مـادة فـي عنـه معلـن نهـائي امتحـان عـن تغيـب الـذي الطالـب عـذر بقبـول قـراره المـادة تـدرس التي الكلية عميد يبلغ. د
 األسـبوع وحتـى األول األسـبوع خـالل للطالـب المكتمـل غير امتحانات إلجراء المدرس تواجد عدم حال في القسم ينيبه من أو المادة مدرس ليقوم الالزم
 .بذلك والتسجيل القبولدائرة  مدير الكلية عميد ويبلغ الكليات، قبل من عنها المعلن المواعيد حسب يليه الذي الفصل من الرابع

 عالمـة اعتبـار – القسـم مجلـس بموافقـة – يجـوز فإنـه ، كليـةال عميـد يعتمـده بعـذر اسـتكماله يسـتطع لـم أو ، مشـروع مناقشـة عـن الطالب تغيب إذا. هـ
 (.المكتمل غير) المادة هذه في الطالب

 وت ســند المكتمــل، غيــر االمتحــان فيــه ســيقدم الــذي الدراســي للفصــل الجامعــة فــي مســجالً  كــان إذا إال طالــب ألي مكتمــل غيــر امتحــان عقــد يجـوز ال. و
 الــذي أو تخرجــه، المتوقــع الطالــب ذلــك مــن وي ستـثـــنى األكاديميــة، ســجالتهم خــالل مــن وتســجيلهم الطلبــة هــؤالء أوضــاع متابعــة مهمــة األقســام لرؤســاء
 .التخصص من ف صل

 (: 16المادة )
 تــاريخ مــن شــهر أقصــاها مــدة خــالل مــادة أي فــي النهائيــة العالمــة مفــردات فــي أو النهــائي االمتحــان فــي عالمتــه مراجعــة يطلــب أن للطالــب يجــوزأ. 

 مصـححة، غيـر أسـئلة وجـود عـدم ومـن ونقلهـا، العالمـات جمـع فـي مـادي خطـأ وجـود عدم من بالتحقق يقوم أن الحالة هذه في وللعميد النتائج، إعالن
 فـي مـادي خطـأ وجـود مـن تأكـده حال في العميد وعلى مدرسيها، أحد أو المادة ومدرس القسم، ورئيس ينيبه، من أو العميد: من لجنة طريق عن وذلك
 .المختص القسم ورئيس المادة مدرس مع التنسيق بعد الخطأ هذا بتصحيح يقوم أن نقلها أو العالمات جمع

 .النهائية عالماته من عالمة أي لمراجعة به يتقدم طلب كل عن المقرر الرسم الطالب يدفع. ب
 .المادة تدرس التي الكلية عميد إلى المقدم الطلب مع المالي اإليصال الطالب يرفق. ج
 للطلبـة بالنسـبة أيـام ثالثـة ومـدة المراجعـة، طلـب تسـلم تـاريخ مـن أسـبوع أقصـاها مـدة خـالل المراجعـة طلـب بنتـائج والتسـجيل القبـول دائـرة تزويد يتم. د

 .الفصل ذلك في تخرجهم المتوقع

 (: 17المادة )
 (%51) هو المادة في النجاح لعالمة األدنى الحدأ. 

 :منها كل إزاء المبينة التقديرات المئوية والتراكمي الفصلي المعدل لنسب تخصص. ب
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 التقدير العالمة

 ممتاز 111% – 84

 جداً  جيد %84 من أقل – 76

 جيد %76 من أقل – 68

 مقبول %68 من أقل – 61

 ضعيف %61 من أقل – 51

 راسب %51 من أقل

 

 الضـرب حواصـل مجمـوع وقسـمة المادة لتلك المعتمدة الساعات بعدد مادة لكل النهائية العالمة بضرب والتراكمي الفصلي المعدل احتساب يجري  .0
 .المواد لجميع المعتمدة الساعات عدد مجموع على الناتجة

 .(أ/6) رقم المادة في ورد ما مراعاة مع ،الطالب به الملتحق للتخصص الدراسية بالخطة المشمولة المواد في التراكمي الطالب معدل يحسب .8
 .الفصل ذلك في رسوباً  أو نجاحاً  الطالب درسها التي المواد عالمات معدل عن عبارة الفصل معدل يكون  .0
 (.%35) إلى( %35) الـ دون  عالمة كل وتجبر فوق، فما( %35) كانت إذا الرسوب عالمة تثبت الطالب رسوب حالة في .5
 .عشرية منزلة ألقرب التراكمي أو الفصلي المعدل يثبت .4
 فمـا الثانيـة السـنة بمسـتوى  يكـون  أن شـريطة للكليـة الشـرف الئحة على فأكثر( %84) مقداره فصلي معدل على يحصل الذي الطالب اسم يوضع .2

 الفصــل ذلــك فــي معتمــدة ســاعة عشــرة خمــس( 15) عــن المســجلة الســاعات عــدد يقــل ال وأن ،(%61) عــن التراكمــي معدلــه يقــل ال وأن ، فــوق 
 المنصـوص التأديبيـة العقوبـات إحـدى عليـه أوقعـت قـد يكـون  ال وأن ،شريطة أن ال يكون من ضمنها المـواد االسـتدراكية أو مـادة العلـوم العسـكرية

 .الطلبة تأديب نظام في عليها
 عــدد يقــل ال وأن متتاليــة، فصــول ثالثــة لمــدة( %84) عــن يقــل ال تراكمــي معــدل علــى حصــل إذا الجامعــة شــرف الئحــة علــى الطالــب اســم يوضــع. 7

 مـادة أو االسـتدراكية المـواد ضـمنها مـن يكـون  ال أن شـريطة الفصـول هـذه مـن فصـل كـل فـي معتمـدة ساعة عشرة خمس( 15) عن المسجلة الساعات
 لهـذا فصـالً  الصـيفي الفصـل يعـد وال الطلبـة، تأديـب نظـام فـي عليهـا المنصـوص التأديبيـة العقوبـات إحدى عليه أوقع قد يكون  ال وأن العسكرية، العلوم

 .الغرض

 الطالب وفصله إنذار
 

 (:18المادة )
 اللتحاقـه األول الدراسـي الفصـل باستـثــناء( أول إنـذار) الدراسـية الفصـول مـن فصـل أي في( %61) عن التراكمي معدله يقل الذي الطالب ينذر .أ

 .الصيفي والفصل بالجامعة
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  .ب
 يليـه، الذي الفصل في فوق  فما( %61) إلى التراكمي معدله برفع مفعوله يلغي أن فعليه ،(أ) الفقرة في ورد كما أول إنذار على الطالب حصل إذا. 0

ذا  .ثان إنذار له فيوجه ذلك من يتمكن لم وا 
 حتـى دراسـيان فصالن أقصاها لمدة بالتسجيل له فيسمح اإلنذار، على فيه حصل الذي الفصل نهاية في الثاني اإلنذار إلغاء في الطالب أخفق إذا. 8

 .ذلك بسبب الطالب يفصل وال خطياً  بذلك الطالب والتسجيل القبولدائرة  مدير ويبلغ( %61) إلى التراكمي معدله رفع من يتمكن

 بنجــاح أتــم الــذي الطالــب ذلــك مــن ويستـثـــنى ،(2/ب) الفقــرة فــي ورد كمــا التراكمــي معدلــه رفــع فــي أخفــق إذا التخصــص مــن مفصــوالً  الطالــب يعــد. ج
 مــن أخــرى  تعليميــة مؤسســة مــن الجامعــة فــي لــه معادلتهــا تمــت التــي المــواد فيهــا بمــا الخطــة حســب للتخــرج المعتمــدة الســاعات مجمــوع مــن( 71%)

 .آخر تخصص إلى ينتقل أن التخصص من فصل لمن ويجوز الدراسية، خطته حسب المعتمدة الساعات
 .أخيرة فرصة الصيفي الفصل في بالتسجيل له فيسمح فوق، فما( %61) إلى التراكمي معدله لرفع له الممنوحة الفرص جميع الطالب استنفد إذا. د

 اللتحاقـــه األول الفصــل بعــد دراســـي فصــل أي فــي( %51) مـــن أقــل علــى التراكمـــي المعــدل فــي يحصـــل الــذي الطالــب التخصــص مـــن يفصــل. هـــــ
 .الصيفي الفصل ذلك من ويستـثـنى آخر، تخصص إلى االنتقال له ويجوز بالجامعة،

ويســمح للطالــب الــذي اســتنفذ جميــع  (%61) عــن يقــل تراكمــي معــدل علــى يحصــل الــذي الطالــب إنــذار ألغــراض فصــالً  الصــيفي الفصــل يعــد ال. و
 .الفرص في الفصل الدراسي االول بتأجيل الفصل الدراسي الثاني ليتسنى له االستفادة من الفصل الدراسي الصيفي فرصًة أخيرةً 

ــــى الحــــد مراعــــاة مــــع. ز ــــى تخصــــص مــــن المنتقــــل الطالــــب يعامــــل الجامعــــة، فــــي للتســــجيل األعل ــــة الجامعــــة فــــي آخــــر إل  الطالــــب معامل
 .التخصص من والفصل الممنوحة والفرص اإلنذار لغايات وذلك المستجد

 قـاطع بشـكل فصـله فـي فيبـت التراكمـي، معدلـه لتـدني الفصـل طائلـة تحـت وكـان( مكتمل غير) نتيجة على ما دراسي فصل في الطالب حصل إذا. ح
 إلـى فيـه التراكمـي معدلـه يرتفع لم الذي الفصل نهاية من حكماً  مفصوالً  الطالب ويكون  المادة، في رسوبه أو الدراسي الفصل مواد عالمات اكتمال بعد
 وضـع يتضـمن تعهـد نمـوذج حسـب الطالـب دراسـة تنظيم ويتم لالمتحان، تقديمه عدم أو معدله رفع أو نجاحه عدم بسبب( %61) وهو المطلوب الحد

 .والتسجيل القبول دائرة تعده الجامعة وتعليمات الطالب
عامـل معاملـة الطالـب بـرقم جـامعي جديـد وي %51يجوز اعادة قبول الطالب المفصول اكاديميًا وبشكل نهائي من الجامعة بمعدل تراكمي اقل مـن .  ط

 فقط. ةواحدالجديد ولمرة 
 أمــا تباعـًا، بهــا األقسـام ورؤسـاء الكليــات عمـداء ويبلـغ والتســجيل، القبـول دائــرة مـدير مــن التخصـص  والفصـل األكاديميـة اتاإلنــذار  قـرارات يصـدر. ي

 .والتسجيل القبول دائرة مدير تنسيب على بناءً  العمداء مجلس فيصدرها الجامعة من النهائي الفصل قرارات
االلكترونيـة صـفحة الطالـب  علـى الـبالط تخـص أخـرى  أكاديمية أمور وأي الجامعة من النهائي والفصل الفرص ومنح اتاإلنذار  قرارات إعالن ي عد. ك

 ويعتبر تبليغًا رسميًا بذلك.
 .ه خالل دراسته في الجامعةعالمات كشف في للطالب ةيالتأديب العقوبات تظهر.  ل
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 دراســـــة المــواد إعـــادة

 (: 19المادة )
 إعادتهـا لـه يجـوز اختياريـة مـادة فـي رسـوبه حالـة وفي راسب، نتيجة على فيها حصل الدراسية الخطة في إجبارية مادة كل دراسة إعادة الطالب على.أ
 .الدراسية الخطة في االختيارية المواد من غيرها اختيار أو
 (.%61) من أقل فيها عالمته كانت إذا التراكمي معدله لرفع الدراسية خطته في مادة أي دراسة إعادة للطالب يجوز.ب
 .والتراكمي الفصلي المعدل في وتدخل الجديدة العالمة له فترصد ما، مادة دراسة الطالب أعاد إذا. ج
 .واحدة مرة للتخرج المطلوبة الساعات عدد حساب في تدخل المادة تلك ساعات فإن ما، مادة دراسة الطالب إعادة حالة في. د
 

 من المواد ومن الفصل االنسحاب

 (:21المادة )
ضـافتها فـي الفتـرة المحـددة فـي أ  التقـويم الجـامعي قبـل بدايـة الفصـل الدراسـي بمـا فـي ذلـك الفصـل الصـيفي، وال يظهـر .يسمح للطالـب سـحب المـواد وا 

 .االنسحاب في هذه الحالة في سجل الطالب األكاديمي
 :ية.ال تـثـبت في سجل الطالب مالحظة )منسحب( من المادة أو المواد التي انسحب منها وال يترتب عليه غرامات مالية، وذلك في الحاالت اآلتب
 .إذا ع دل موعد التدريس لمادة أو أكثر رسميًا، وترتب على ذلك تعارض في جدول الطالب الدراسي. 1
 .إذا حصل خطأ في إرشاده. 2
 .إذا حصل خطأ في تسجيله .3
 

 (: 21المادة )
 :أوالً 

 :على النحو اآلتي.يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر أ
 ( أسابيع من بدء الفصل الصيفي وتـثـبت في سجل الطالب مالحظة )منسحب(.7من بدء الفصل الدراسي، و ) ( أسبوعاً 14.خالل مدة أقصاها )1
كليـة .يتم االنسحاب في هذه الحالة حسب نموذج خاص تعده دائرة القبـول والتسـجيل، ويتضـمن هـذا النمـوذج تـنــسيب مـدرس المـادة، وموافقـة عميـد ال2

 تسجيل العتماده.القبول والدائرة ويرسل إلى مدير 
( من الساعات المقررة في كل مادة مـن مـواد الفصـل منسـحبًا مـن %15/ه( يعد  الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر )11. مع مراعاة المادة )ب

 الفصل، ويثبت في سجله مالحظة )منسحب(، وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة.

 لمعتمدة للمادة أو المواد التي ينسحب منها كما يأتي:لطالب من قيمة رسوم الساعات اا يفقد: ثانياً 
 من بدء الدراسة في الفصل الدراسي، وبعد أسبوع من بدء الدراسة في الفصل الصيفي. األوليين سبوعيناأل في( اذا انسحب %25).أ

 ( إذا انسحب في االسبوعين الثالث والرابع من بدء الدراسة في الفصل الدراسي واالسبوع الثاني من بدء الدراسة في الفصل الصيفي. %51)ب.
 من بدء الدراسة في الفصل الصيفي. واألسبوع الثالث( إذا انسحب الطالب في األسبوع الخامس من بدء الدراسة في الفصل الدراسي %75.)ج
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 بعد ذلك. الطالب انسحب إذا( %111). د

 
/ثالثــًا/أ(، ال يجــوز نتيجــة لالنســحاب أن يقــل عــدد الســاعات التــي يســجل الطالــب لدراســتها عــن الحــد األدنــى 11: مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )ثالثــاً 

 المسموح به وفق هذه التعليمات.

جميع المواد التي سجلها لذلك الفصل، وبعد موافقـة العميـد علـى ذلـك تعـد  دراسـته : يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إلى عميد الكلية باالنسحاب من رابعاً 
ورد فـي في ذلك الفصل مؤجلة، وللطالب أن يتقدم بهذا الطلب في أي وقت شريطة أن يسبق بدء االمتحانات النهائية، وفي هذه الحالة يطبق عليه ما 

 )ثانيًا( من هذه المادة.
 الـــدراســــة تأجيـــل

 (: 22مادة )ال
 .منفصلة أم متصلة كانت سواء دراسية فصول ستة على التأجيل مدة تزيد أن يجوز ال المادة هذه من( هـ) الفقرة في ورد ما مراعاة مع .أ

 إذا تأجيله يود الذي الدراسي الفصل بدء قبل المعتمد النموذج على الجامعة في دراسته لتأجيل بطلب والتسجيل القبول دائرة إلى يتقدم أن للطالب .ب
 :يأتي لما وفقا وذلك التأجيل، على بالموافقة المختصة الجهة بها تقتنع أسباب لديه توافرت

 .منفصلين أم متصلين أكانا سواءاربعة فصول  يتجاوز وال واحد، دراسي فصل لمدة المطلوب التأجيل كان إذا الكلية، عميد .0
 .منفصلة أم متصلة أكانت سواء فصول ست على تزيد وال اربعة فصول تتجاوز لمدة المطلوب التأجيل كان إذا الكلية، مجلس .8

 بســجله يحــتفظ لكنــه الجامعــة فــي مقعــده الطالــب فيفقــد الفصــل، لــذلك مــؤجالً  أو مســجالً  الطالــب يكــن ولــم التــدريس بدايــة علــى أســبوعان مــر   إذا. ج
 .الطلبة قضايا في البت لجنة من توصية على بناء المجلس من بقرار وذلك المجلس، يقبله بعذر تقدم إذا للدراسة العودة الطالب ويستطيع. األكاديمي

 .الجامعة في بالتخصص التحاقه على دراسي فصل مضي بعد إال المنتقل أو المستجد الطالب دراسة تأجيل يجوز ال( ب/22) المادة مراعاة مع.د
 . الجامعة نحو مالية التزامات من  الطالب على ما تسديد استكمال بعد إال نافذة العودة على الموافقة تعد ال. هـــ
 فيعـد أكثـر أو فصل لمدة المؤقت الفصل أو دراسي، فصل في سجلها التي جميعها المواد تسجيل إلغاء تتضمن تأديبية عقوبة الطالب على أوقع إذا.و

 العقوبـة تنفيـذ لغايـات التأجيل لمدة األعلى الحد تجاوز ويجوز للتأجيل، به المسموح األعلى الحد ضمن من وتحسب مؤجلة،ال الفصول من الفصل هذا
 .فقط التأديبية

 . البكالوريوس درجة على للحصول بها المسموح للمدة األعلى الحد من التأجيل مدة تحسب ال.ز
 .التأجيل بقرار والتسجيل القبول دائرة  ومدير العميد خالل من المعني القسم رئيس يبلغ. ح

 
 فقد المقعد الجامعي

 (:23المادة )

 .لمقعده فاقداً  الدراسي الفصل بدء من أسبوعين مرور بعد التسجيل عن المتخلف الطالب ي عد .أ

 فـي النظـر يفوضـه مـن أو المجلـس وينظـر المعتمـد، النمـوذج علـى عـودة للدراسة)قضـايا الطلبـة( بطلـب يتقـدم أن مقعـده، فقـد الـذي للطالب يجوز .ب
 .المقررة الرسوم دفع بعد إال نافذة عودته تعد   وال األكاديمي، بسجله واالحتفاظ تسجيله إعادة

 . للدراسة به المسموح األعلى الحد من المقعد فقد مدة ت حسب.  ج
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 فـي األكاديمي سجله الطالب يفقد ذلك وخالف سبعة فصول دراسية المقعد فقد مدة تتجاوز لم إذا األكاديمي بسجله مقعده فقد الذي الطالب يحتفظ.  د
 مفصــوالً  الطالــب يعـد   الحالــة هــذه وفـي دراســية، فصــول بعةسـ االنقطــاع مــدة تعـدت إذا الجامعــة مــن بفصـله العمــداء مجلــس مـن قــرار ويصــدر الجامعـة
 . الجامعة من حكماً 
 امتحاناتهــا أداء عــن تخلــف التــي للمــواد( المكتمــل غيــر) المتحانــات يتقــدم أن دراســته، بتأجيــل  قــام أو للجامعــة عودتــه ق بلــت الــذي للطالــب يجــوز. هـــــ

 متتـاليين دراسيين فصلين على( التأجيل ومدة المقعد فقد مدة) بمجموعها المدة تزيد أال شريطة فقط التأجيل أو لمقعدل انهفقد للفصل الذي سبق النهائية
 .في اول فصل دراسي عاد فيه الى الجامعه الكليات في عنها المعلن المواعيد حسب االمتحان بتأدية يقوم وأن

 
 االنتقــــــــــــــال

 (:24المادة )
 :اآلتية الشروط وحسب له شاغر مقعد توافر حالة في الجامعة إلى الطالب بانتقال يسمح .أ

  .الجامعة في إليه المنتقل التخصص في مقبوالً  العامة الثانوية في معدله يكون  أن .0

 مجلـس عـن الصـادرة العامـة القبـول أسس حسب فيها قبل قد يكون  وأن به معترف جامعي معهد أو جامعية كلية أو جامعة من منتقالً  يكون  أن .8
 .العالي التعليم

 من ويكون  الطالب قبول حين المقررة الخطة حسب للتخرج المطلوبة المعتمدة الساعات عدد نصف عن يقل ال ما الجامعة في بنجاح يكمل أن .0
 .لدراسته األخيران الفصالن الدراسة مدة ضمن

 .تأديبياً  فصالً  مفصول وغير باالنتظام، السابقة دراسته تكون  أن .5

 الفصـلي معدلـه فـي تحسـب وال المـواد، تلـك بتـدريس المعنيـة األكاديميـة األقسـام قبـل مـن أخـرى  جامعـة فـي الطالـب درسـها التـي المـواد معادلة تتم  .ب
 .والتراكمي

 .تخصصها ضمن تقع التي المواد معادلة أمر في األخرى  األكاديمية األقسام رأي يؤخذ. ج
 طتهخ ضمن المواد هذه وكانت ، قبوله قبل علمية درجة على حصوله متطلبات ضمن موادا درس قد وكان الجامعة، في مستجد طالب ق بل إذا . د

 هذه في الطالب لىع وتطبق المواد، بتدريس المعنية األكاديمية األقسام قبل من المواد هذه معادلة فتتم فيه، قب ل الذي الجديد التخصص في الدراسية
 .لتخرجه الالزمين وعددها المعتمدة الساعات وطبيعة الزمنية المدة حيث من الخارجي االنتقال أحكام الحالة

 (: 25المادة )
 .منها المنتقل الجامعة من له حسبت معتمدة ساعة عشرة خمس( 15) كل مقابل التخرج لسنوات األعلى الحد من واحد دراسي فصل ي حسم . أ

  التخصص من والفصل واإلنذار التأجيل لغايات المستجد، الطالب معاملة المنتقل الطالب يعامل  .ب
 أقصـى بحـد االنتقـال يكـون  األحـوال مـن حـال أي وفـي الغـرض، لهـذا المقـررة النمـاذج علـى والتسـجيل القبـولدائـرة  مـدير إلى االنتقال طلبات تقدم  .ج

 .لمرتين

 حسب قرارات مجلس التعليم العالي. درسهاالمواد التي  المنتقل للطالب تحسب .  د
 (: 26المادة )

وفقـًا للنمـوذج  األردن خـارج بهـا معتـرفاردنية او جامعـة   جامعة في معتمدة ساعة عشرة ثماني( 18) على يزيد ال ما بدراسة الجامعة لطلبة ي سمح .أ
 :اآلتية الشروط وفق الساعات هذه لهم وتحسب ،المعتمد المتوفر في دائرة القبول والتسجيل
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 .الجامعة في دراسته في منتظماً  الطالب يكون  أن .0

 .الجامعة في معتمدة ساعة نيوثالث ست( 36) على يقل ال ما دراسة أنهى قد الطالب يكون  أن .8

 .باالنتظام الجامعة في دراسته تكون  أن .0

 .تخرجه سنة غير في الساعات هذه الطالب يدرس أن( ج/27) المادة مراعاة مع .5
 .الغرض لهذا المعتمد النموذج حسب مسبقة خطية موافقة على الطالب يحصل أن .4

 .مادة كل في( %61) أدنى بحد الساعات هذه في ناجحاً  يكون  أن .2

  .الدراسية الخطة ساعات من( %51) على معادلتها يتم التي الساعات عدد يزيد أن يجوز ال( 24) المادة مراعاة مع .0

 .عادي فصل في دراسته كانت إذا للطالب تأجيال أخرى  جامعة في الطالب يدرسها التي المدة تعد ،(21) المادة مراعاة مع .2

 .الجامعة خارج حر   فصل لتسجيل المقررة الرسوم ودفع للجامعة، كلها المالية االلتزامات تسديد.   2

 

 متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

 (: 27المادة )
 :اآلتية المتطلبات إتمام بعد للطلبة البكالوريوس درجة ت منح
 .الدراسية الخطة في للتخرج جميعها المطلوبة المواد في النجاح. 1أ. 
 (.%61) عن يقل ال تراكمي معدل على الحصول. 2
 .الطالب بموجبها يتخرج التي الخطة تقتضيها التي األخرى  المتطلبات إتمام. 3

 .التعليمات هذه من( 11) المادة في ورد حسبما القصوى، المدة تجاوز وعدم الدرجة، على للحصول المطلوبة الدنيا المدة انقضاء. ب

 .الغرض لهذا دراسياً  فصالً  الصيفي الفصل يعد   وال الجامعة في ييندراس ينفصلي آخر الطالب يقضي أن. ج
 (: 28المادة )
 .او لديه مواد غير مكتمل تخرجه فصل في مسجالً  يكون  أن الخريج الطالب في ي شترط

 أحكام عامة

 (: 29المادة )
 القبــول دائــرة مــدير ويعلــم عنهمــا، علــى االكثــر بــديلتين مــادتين، أو مــادة الطالــب يــدرس أن علــى يوافــق أن القســم رئــيس رأي أخــذ بعــد للعميــد .أ

 :يأتي ما شريطة بذلك، والتسجيل

 .للطالب الدراسية الخطة من المادتان أو المادة تكون  أن .0

 .اختيارية أو إجبارية مادة معتين ومتعارض مطروحتين أو مطروحة غير المادتان أو المادة تكون  أن .8

 .إجبارية إحداهما أو اختياريتين مادتين أو واحدة إجبارية مادة دراسة على متوقفا الطالب تخرج يكون  أن .0

 .االختيارية القسم متطلبات قائمة أنهى قد كان إذا الدراسية خطته خارج من بديلتين مادتين أو مادة الطالب يدرس أن يجوز .5

 .بديلتين مادتين أو مادة الطالب يدرس أن على الموافقة يقدرها قاهرة ظروف أو صحية وألسباب العمداء لمجلس .ب
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 العميـد بموافقـة يجـوز فإنـه المـادة، تلـك فـي يـنجح ولـم أكثـر أو مـرات ثـالث درسـها أن لـه سـبق واحـدة، مـادة اجتيـاز علـى الطالب تخرج توقف إذا. ج
 .المعتمدة ساعاتها وعدد مستواها حيث من المستبدلة للمادة مماثلة بديلة مادة بدراسة له السماح المختص، القسم رئيس من وتوصية

 .بديلتين مادتين من أكثر يدرس أن للطالب يجوز ال األحوال جميع في. د
 (: 31المادة )

 بمـادتي مـادتين القسـم يسـتبدل أن علـى يوافـق أن والتسـجيل القبولدائرة  مدير وشروحات القسم مجلس من توصية على بناء الكلية لمجلس يجوز .أ
 .العامة الثانوية الدراسة شهادة في االنجليزية اللغة يدرسوا لم الذين للطلبة االنجليزية اللغة في االتصال مهارات

 أخرى  مواد مالقس يستبدل أن على يوافق أن والتسجيل القبولدائرة  مدير وشروحات القسم مجلس من توصية على بناءً  الكلية لمجلس يجوز. ب 
 .المكفوفين للطلبة اإلحصاء ئومباد الحاسوب مهارات بمواد

 (: 31المادة )
 .العمداء مجلس يقرها إجراءات وفق الت خرج حفل ويقام فصل، كل نهاية في استحقاقها عند الت خرج شهادات ت منح

 (: 32المادة )
 .الفصل لذلك التسجيل رسوم له ترد فال الفصل مواد يسجل أن قبل الجامعة في الدراسة من الطالب انسحب إذا

 (: 33المادة )
 .تطبيقها عن ينشأ إشكال أي أو التعليمات، هذه في نص بشأنها يرد لم التي الحاالت في العمداء مجلس يبت
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 تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة الزيتونة األردنية
 

تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة الزيتونة األردنية"، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ  تُسمى هذِه التعليمات " ( :0المادة )

 اقرارها في مجلس العمداء.

  

 والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لْم تدل القرينة على خالف ذلك:يكون للكلمات  ( :8المادة )

 جامعة الزيتونة األردنية. : الجامعة 

 مجلس العمداء في الجامعة. : مجلس العمداء 

 مجلس الدراسات العليا. : المجلس 

 عمادة البحث العلمي  والدراسات العليا. : العمادة 

 عميد البحث العلمي  والدراسات العليا. : العميد 

 الكلية المعنية. : الكلية 

 عميد الكلية المعنية. : عميد الكلية 

 لجنة الدراسات العليا في الكلية المعنية.  : لجنة الكلية 

 القسم المعني في الكلية الذي يمنح درجات دراسات عليا. : القسم 

 العليا في القسم المعني.لجنة الدراسات  : لجنة القسم   

عضو هيئة التدريس في الجامعة أو أي جامعة معترف بها ممن تنطبق عليه شروط  : المشرف 

 اإلشراف و التدريس.  

 الخطة الدراسية المعتمدة. : الخطة الدراسية 

  

راسات التي تطرح برامج الد يُشكل مجلس العمداء المجلس برئاسة العميد ويضم في عضويته عمداء الكليات  .أ ( :3المادة )

 العليا أو نوابهم واثنين من ذوي الخبرة يختارهما مجلس العمداء من خارج الجامعة.

 تُناط بالمجلس الصالحيات والمسؤوليات التالية:  .ب 

التوصية إلى مجلس العمداء باستحداث أي برنامج من برامج الدراسات العليا في الجامعة أو تجميده   .0  

 أو إلغائه.

 إعداد مشاريع التعليمات الخاصة بشؤون الدراسات العليا.  .6  

 إعداد النماذج المطلوبة للدراسات العليا.  .3  

 التنسيب إلى مجلس العمداء في قضايا طلبة الدراسات العليا األكاديمية.  .4  

 التوصية للجنة الخطة الدراسية في الجامعة بالخطط الدراسية الجديدة أو المعد لة.  .5  

التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة لتخرج طلبة الدراسات العليا والتنسيب إلى مجلس العمداء   .2  

 بتخريجهم.

متابعة تقويم العملية التدريسية في الدراسات العليا ورفع نتائج التقارير الدورية بخصوصها إلى   .2  

 .رئيس الجامعة

 الخاصة بالدراسات العليا.التنسيب الى مجلس العمداء بتعديل التعليمات   .2  

 التنسيب إلى مجلس العمداء بأعداد الطلبة الذين سيقبلون سنوياً.  .2  

 إعداد مشروع الموازنة السنوية للعمادة.  .01  

 النظر في األمور التي يحيلها إليه العميد أو رئيس الجامعة.  .00  

 العليا في كليات الجامعة.اعتماد خطط الرسائل العلمي ة المقد مة من طلبة الدراسات   .06  

 اعتماد المشرفين على الرسائل العلمي ة.  .03  
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 اعتماد تشكيل لجان المناقشة ومواعيد مناقشة الرسائل.  .04  

 التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجة العلمي ة.  .05  

 اعتماد تشكيل لجان االمتحان الشامل ونتائجه.  .02  

  

 والكليةلجان الدراسات العليا في القسم 

 .0 أ. ( :4المادة )

 

 

يشكل مجلس القسم الذي يمنح درجة الماجستير "لجنة الدراسات العليا في القسم" من ثالثة أعضاء 

ض إليها صالحيات مجلس القسم المتعلقة بالدراسات العليا،  من الهيئة التدريسية فيه لمدة عام، ويفو 

 القسم. رئاستها رئيسويُراعى في اختيارهم الرتب األكاديمية، ويتولى 

 تشمل صالحيات لجنة القسم ما يلي: .6  

 اإلشراف على كافة األمور ذات العالقة بالدراسات العليا في القسم. أ.   

 اإلرشاد األكاديمي للطلبة في القسم ومتابعتهم وفق الخطة االسترشادية المعتمدة. ب.   

 األمور التالية:تقديم التوصيات إلى لجنة الكلية في  ج.   

 إنشاء برامج دراسات عليا جديدة في القسم، أو تجميدها، أو إلغاؤها، أو تطويرها.  .0    

 إقرار الخطط الدراسية الجديدة أو المعد لة.  .6    

 تحديد أعداد الطلبة المقترح قبولهم سنوياً.  .3    

 التوصية بقبول الطلبة الجدد.  .4    

 االستدراكية.تحديد المواد   .5    

 تسمية المشرف والمشرف المشارك )إن وجد( وعنوان الرسالة.  .2    

 إقرار مشاريع خطط الرسائل الجامعية.  .2    

 انتقال الطلبة وتحويلهم من تخصص إلى تخصص آخر.  .2    

 معادلة المواد الدراسية.  .2    

 تشكيل لجان المناقشة وتحديد مواعيدها.  .01    

 امتحانات المواد الدراسية لبرامج الدراسات العليا. اعتماد نتائج  .00    

يشكل مجلس الكلية "لجنة الكلية" لمدة عام وتفوض إليها صالحيات مجلس الكلية المتعلقة  .0 ب. 

 بالدراسات العليا، ويكون تشكيل اللجنة على النحو اآلتي:

 عميد الكلية أو من ينيبه/ رئيساً. أ.   

 الدراسات العليا في األقسام/ أعضاء.رؤساء لجان  ب.   

 
 

عضوا هيئة تدريس من األساتذة في الكلية، ويجوز أْن يكونا من األساتذة المشاركين عند  ج. 

 الحاجة/ أعضاء.

 تشمل صالحيات لجنة الكلية ما يأتي: د.   

 اإلشراف على أمور الدراسات العليا في الكلية. . 0    

 
 

/ج( من هذه المادة والتنسيب إلى 6لجنة القسم الواردة في البند )أ/دراسة توصيات  .6  

 المجلس التخاذ القرار المناسب.

 
 

في الكليات التي لديها برامج دراسات عليا مشتركة بين قسمين أو أكثر تشكل هذه  .3  

 اللجنة برئاسة عميد الكلية وعضوية رؤساء األقسام فيها.

 
 

لديها برامج دراسات عليا مشتركة بين كليتين أو أكثر يكلف الرئيس في الكليات التي  .4  

 أحد العمداء برئاسة هذه اللجنة وعضوية رؤساء األقسام فيها.

 .تقوم لجنة الكلية بمهمات لجنة القسم في حالة عدم وجودها .5    

ن عام جامعي، ويكويشكل المجلس لجنة تسمى "لجنة أخالقيات الرسائل الجامعية" في مطلع كل  .0 ج. 

 تشكيل اللجنة على النحو اآلتي:

 العميد/ رئيساً. أ.   

 أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية برتبة أستاذ. ب.   

 

 

تكون مهمة هذه اللجنة النظر في الجوانب األخالقية للرسائل الجامعية بتوصية من لجنتي القسم  .6

ق وشروط تنفيذ البحث العلمي  بما يحقق حماية لحقو والكلية بما في ذلك مدى استيفائها لمواصفات

 أفراد الدراسة والمجتمع بشكل عام، ومراعاة قوانين حماية الُملكية الفكرية.
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 متطــلبات الحصول على درجة الماجستير

ها ( ساعة معتمدة حداً أدنى حسب الخطة 33تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير ) ( :5المادة ) الدراسية التي يقر 

 مجلس العمداء، وتوزع هذه المتطلبات وفقاً لمساري الشامل والرسالة على النحو اآلتي

 برنامج الماجستير )مسار الرسالة(:  أوالً: 

( تتضمن ثالث 211( ساعة معتمدة حداً أدنى من مستوى )05دراسة المواد اإلجبارية بنجاح، وهي ) أ. 

.ساعات معتمدة، تختص   بمنهجية البحث العلمي 

 (.211( ساعات معتمدة حداً أعلى بنجاح من المواد االختيارية من مستوى )2دراسة ) ب. 

( ساعات معتمدة، والنجاح في مناقشتها بعد إنهاء جميع المواد المطلوبة 2إعداد رسالة جامعية يخصص لها ) ج. 

 (.%25بنجاح وبمعدل تراكمي ال يقل عن )

 برنامج الماجستير )مسار الشامل(:ثانياً:   

( من بينها مادة 211( ساعة معتمدة حداً أدنى من مستوى )64دراسة المواد اإلجبارية بنجاح، وهي ) أ. 

، ومادة مشروع بحث بواقع )  ( ساعات معتمدة لكل منهما.3تختص بمنهجية البحث العلمي 

 (.211المواد االختيارية من مستوى )( ساعات معتمدة بنجاح حداً أعلى من 2دراسة ) ب. 

 (.%25النجاح في االمتحان الشامل بعد إنهاء جميع المواد وبمعدل تراكمي ال يقل عن ) ج. 

يجوز للطالب بتوصية من لجنة القسم، وتنسيب من لجنة الكلية وقرار من المجلس دراسة ما ال  أ. ثالثاً: 

( شريطة أن تكون ذات 211الدراسية من مستوى )( ساعات معتمدة من خارج خطته 3يزيد على )

 عالقة بالتخصص، بحيث تحتسب له من ضمن المواد االختيارية.

يجوز في حاالت خاصة تقدرها لجنتا القسم والكلية وبتنسيب منهما بناء على توصية من المشرف  ب.  

إجبارية غير مطروحة وبقرار من المجلس دراسة مادة اختيارية من الخطة تكون بديلة عن مادة 

 شريطة:

 أن يكون الطالب متوقعاً تخرجه خالل الفصل الدراسي نفسه. .0   

أن يكون الطالب قد أنهى إعداد رسالته الجامعية أو أنه على وشك االنتهاء منها، وقارب  .6   

 من استنفاد المدة القانونية.

 قائمة المواد اإلجبارية.أنه لم يبَق للطالب سوى دراسة مادة واحدة من  .3   

 أال تكون المادة المستبدلة من ضمن المواد األساسية ذات الجانب التطبيقي للتخصص. .4   

عند طرح مواد )موضوعات خاصة( ضمن الخطط الدراسية تحتسب المادة للطالب مرة واحدة  ج.  

 فقط حتى إذا اختلفت الموضوعات.

  

 المواد االستدراكية

عند قبول الطالب في برنامج ماجستير في تخصص مغاير لتخصصه في مرحلة البكالوريوس، يحدد القسم  أ. :( 6المادة )

المواد االستدراكية الالزمة له من مواد مستوى البكالوريوس التي يراها ضرورية لرفع المستوى العلمي  

ب القبول، ويجوز بتنسيب من ( ساعات معتمدة، وتحدد هذه المواد في طل2للطالب، على أْن ال تزيد على )

لجنتي القسم والكلية وقرار من المجلس إعفاء الطالب من دراستها جزئياً إذا توافرت بيانات توضيحية عن 

 كفاية الطالب في المرحلة السابقة.

ال تُطلب أي مواد استدراكية من الطالب الذي يكون تخصصه في درجة البكالوريوس هو التخصص ذاته  ب. 

 برنامج الماجستير الذي قُبَِل فيه.في 

( وال تحسب ساعات المواد االستدراكية ضمن الساعات %51عالمة النجاح في المواد االستدراكية هي ) ج. 

 المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الماجستير، وتظهر هذه المواد في الكشف دون عالمات )ناجح، راسب(.

دراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية العام الجامعي األول اللتحاقه على الطالب أْن ينهي المواد االست د. 

 بالبرنامج.

  

 القبول

يُحدد مجلس العمداء مطلع كل عام جامعي عدد الطلبة الذين سيُقبلون في برامج الماجستير، وذلك بتنسيب من المجلس  ( :7المادة )

والكليات المختصة ضمن الطاقة االستيعابية العامة للجامعة بناًء على توصية من لجان الدراسات العليا في األقسام 

 والخاصة للبرامج.
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 تقديم الطلبات وإجراءاتها

تُقدَّم طلبات االلتحاق لبرنامج الماجستير على النموذج الصادر عن دائرة القبول والتسجيل محدداً المسار  أ. ( :2المادة )

الرسالة( خالل الفترة التي تحددها العمادة وترفق بتلك الطلبات  الذي يرغب الطالب االلتحاق به )الشامل أو

 جميع األوراق الثبوتيه الالزمة.

تقوم العمادة بالتنسيق مع دائرة القبول والتسجيل بفرز هذه الطلبات وتدقيقها، وإعداد قائمة بأسماء الطلبة  ب. 

الواردة في هذه التعليمات، وإرسال قائمة المقترح قبولهم في البرامج المختلفة، وفقاً ألسس المفاضلة 

)األصالء والبدالء( المقترح قبولهم مع طلباتهم إلى الكلية والقسم المعنيين لتدقيقها واعتمادها والتنسيب بما 

 تراه إلى العمادة.

جنتي ليُصدر المجلس قراراً يتضمن قوائم بأسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا بناًء على تنسيب  ج. 

 القسم والكلية.   

  

 شروط عـامة

يشترط لقبول الطالب في برنامج الماجستير أْن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من  أ. ( :9المادة )

 جامعة أو معهد علمي  معترف بهما بتقدير ال يقُل عن جيد، وأن يكون الطالب منتظماً في دراسته.

اكتمال المقاعد المخصصة ألي برنامج ماجستير حسبما ورد في البند )أ( يجوز قبول ما ال في حال عدم  ب. 

 من إجمالي المقاعد للحاصلين على: حسب أسس القبول النافذة (%61يزيد على )

 درجة الدبلوم العالي بتقدير ال يقُل عن جيد جداً. .0  

( مواد من خطة برنامج 3شريطة أن يدرس الطالب )درجة البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادله  .6  

الماجستير في الفصل األول للقبول يحددها القسم المراد االلتحاق به من المواد اإلجبارية، بحيث 

تكون موحدة لجميع الطلبة المقبولين في ذلك البرنامج، وأن يجتاز الطالب المواد الثالث بنجاح 

( وعندها يصبح الطالب %25بمعدل تراكمي ال يقُل عن )( حداً أدنى لكل منها و%21وبعالمة )

طالباً نظامياً وتحسب له هذه المواد ضمن المواد المقررة في خطته، فإن لم يحقق هذا الشرط كامالً 

 يُلغى قبوله في الجامعة.

قيقه متطلبات حيُشترط على الطالب المتقد م بطلب التحاق للقبول في إحدى برامج الماجستير إرفاق ما يُثبت ت ج. 

اللغة حسب قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان 

 جودتها وأسس القبول.

 ال يُقبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحد في  أي مرحلة من مراحل دراسته. د. 

بالبرنامج الذي يطرحه، على أْن تظهر هذه الشروط في  يجوز للقسم أن يضع أية شروط خاصة لاللتحاق هـ. 

 الخطة الدراسية، وتقر مع إقرار الخطة الدراسية، وال تتعارض مع هذه التعليمات.

ال يقبل في البرنامج من كان قد فصل منه أو من صدرت بحقه عقوبة الفصل التأديبي في مرحلة  و. 

 البكالوريوس.

 الماجسيتر على الفصل الصيفي.  يجوز قبول طلبة في برنامج ز. 

مع مراعاة الفقرة )ب( من هذه المادة، يجوز قبول من حصل على درجة الدبلوم العالي  بتقدير ال يقل عن  ح. 

 جيد جداً في برنامج الماجستير شريطة تحقيق الشروط التالية:

 ساعات معتمدة. (2أال  يزيد عدد الساعات المحتسبة من برنامج الدبلوم العالي على ) .0  

أْن يكون برنامج الدبلوم العالي الذي حصل عليه الطالب صادراً عن إحدى الجامعات األردنية أو  .6  

 ما يعادلها.

 أال  تُحتسب ساعات مْن أي مْن برامج الدبلوم التأهيلي أو المهني أو التدريبي. .3  

  

 مدة الـدراسة والعبء الدراسي

األدنى للمدة التي يقضيها الطالب مسجالً للحصول على درجة الماجستير هو ثالثةُ فصوٍل دراسية  الحد أ. ( :01المادة )

 )باستثناء الفصل الصيفي(.

الحد األعلى للمدة التي يقضيها الطالب مسجالً للحصول على درجة الماجستير هو ستة فصول دراسية  ب. 

، وذلك ه في الدراسة قابلة للتمديد لمدة فصلين دراسيين)باستثناء الفصول الصيفية( اعتباراً من بدء انتظام

 بقرار من مجلس العمداء بناًء على تنسيب المجلس.

 تُحسب مدة االنقطاع عن الدراسة من الحد األعلى لنيل درجة الماجستير. ج. 
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 مادة.ال تُحسب مدة التأجيل واالنسحاب من الحد األعلى المنصوص عليه في الفقرة "ب" من هذه ال د. 

 ال تزيد مدة التأجيل واالنسحاب بمجموعها على فصلين دراسيين طوال مدة الدراسة. .ـه 

 ال تؤجل الدراسة للطالب إال بعد مضي فصل دراسي واحد على األقل على انتظامه في الدراسة في الجامعة. و. 

 ،يةالسير في إعداد الرسائل الجامعويُعد الفصل الصيفي فصالً دراسياً لغايات دراسة مواد البحث العلمي   ز. 

 ويجوز طرح مواد من طبيعة أخرى وال يُحسب من ضمن الحد األدنى أو األعلى للمدة.

مع مراعاة الحد األعلى للحصول على درجة الماجستير، يكون الحد األدنى للعبء الدراسي في الفصلين  ح. 

عة معتمدة، وتحتسب ساعات الرسالة من ضمن ( سا06( ساعات معتمدة والحد األعلى )2األول والثاني )

 العبء الدراسي.

( ساعات معتمدة ويسمح للطالب التسجيل للفصل 2يكون الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي ) ط. 

 الصيفي شريطة أْن يكون قد انتظم بالدراسة في الفصلين األول أو الثاني.

( ساعات معتمدة من 3الدراسي للطالب بمقدار ) الكلية أْن يقل العبءيجوز في حاالت خاصة يقرها عميد  ي. 

 المسموح به. الحد األدنى

  

 االنتقال والتحويل

يجوز أن ينتقل الطالب من برنامج الدراسات العليا في جامعة أخرى إلى البرنامج نفسه في الجامعة بقرار  أ. ( :00المادة )

القسم وتنسيب لجنة الكلية، بعد تحقيق شروط القبول في البرنامج من العميد، وبناًء على توصية لجنة 

( أو ما يعادلها في حال رغبته %25المنتقل إليه، وتوافر مقعد شاغر له، وأال  يقل معدله التراكمي عن )

 بااللتحاق ببرنامج التخصص نفسه المنتقل منه.

درسها  ، أن يعادل للطالب المنتقل بعض المواد التيللعميد بناًء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية ب. 

( ساعات معتمدة، وال 2بما يعادلها من مواد برنامج الدراسات العليا، على أال   تتجاوز المواد المعادلة )

 )ناجح(. بـتدخل عالمات هذه المواد في المعدل التراكمي، ويتم رصد هذه العالمات 

( ساعات 2األعلى المسموح به لسنوات التخرج للطالب الذي يحسب له ) يُحسم فصل دراسي واحد من الحد ج. 

 معتمدة.

  

يجوز تحويل دراسة الطالب من برنامج الدراسات العليا إلى برنامج آخر داخل الجامعة بقرار من المجلس  أ. ( :08المادة )

ل في البرنامج استيفائه شروط القبوبناًء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية المنتقل إليها، شريطة 

 (.%25الذي يرغب التحويل إليه، وتوافر مقعد شاغر له، وأال  يقل معدله التراكمي عن )

تحسب للطالب المواد التي تتم معادلتها بعالماتها وتدخل في معدله التراكمي، على أال   تتجاوز المواد  ب. 

( ساعة معتمدة ويحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى المسموح 06المعادلة الساعات في هذه الحالة )

 به للحصول على درجة الماجستير.    

  

احتساب أي مواد من خارج الخطة الدراسية التي التحق الطالب على أساسها إال  إذا نُص  على ال يجوز  أ. ( :03المادة )

 ( من هذه التعليمات.5ذلك حسب ما ورد في الفقرة ثالثاً/أ من المادة )

ال تُحسب للطالب أي مادة من مستوى الماجستير درسها أو درس ما يعادلها سابقاً وحصل بموجب ذلك  ب. 

مي ة أخرى، وفي جميع األحوال تتْم الموافقة على احتساب المواد بقرار من المجلس بناًء على على درجة عل

 توصية من لجنة القسم المعني وتنسيب من لجنة الكلية المعنية.

يُحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى المسموح به من مدة الحصول على الدرجة  للطالب مقابل كل  ج. 

 ( ساعات معتمدة تم احتسابها.    2)

  

 يُعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المستجد لغايات التأجيل واإلنذار والفصل. ( :04المادة )

  

( يجوز للطالب الملتحق في برنامج الماجستير في الجامعة أن 00الفقرة )ب( من المادة )مع مراعاة ما ورد في  ( :05المادة )

 ( ساعات معتمدة في جامعة أخرى شريطة ما يلي:2يدرس ما ال يزيد على )

 الحصول على موافقة العميد بناًء على توصية من لجنتي الدراسات العليا في القسم والكلية. أ. 

( 2جامعة أخرى )أال يزيد مجموع هذه الساعات والساعات التي تحتسب للطالب عند انتقاله للجامعة من  ب. 

 ، شريطة أن يكون الفصل الدراسي األخير للطالب في الجامعةساعات معتمدة
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ية بناًء على توص  يجوز تحويل الطالب من مسار الرسالة إلى مسار الشامل أو بالعكس، بقرار من المجلس أ. ( :06المادة )

من لجنة الدراسات العليا في القسم المعني وتنسيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية المعنية، شريطة 

( ساعة معتمدة من الخطة الدراسية بمعدل 06توفر شاغر له، وأن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح أكثر من )

 (.%25تراكمي ال يقل عن )

مسار إلى مسار آخر، تُحسب له جميع المواد التي درسها ضمن الخطة الدراسية  عند تحويل الطالب من ب. 

ة له وتدخل عالمات تلك المواد في المعدل التراكمي للطالب.  المقر 

  

 العالمات واالمتحانات

أدنى عالمة تسجل ( وتكون %21الحد األدنى لعالمة النجاح في كل مادة من مواد برامج الدراسات العليا ) أ. ( :07المادة )

 (.%51للطالب )

 (.%25الحد األدنى للنجاح هو الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن ) ب. 

( مرة واحدة، وتحسب العالمة %25يجوز للطالب إعادة دراسة المادة التي حصل فيها على عالمة أقل من ) ج. 

شترط أْن ال يزيد عدد المواد المعادة األخيرة في المعدل التراكمي وتبقى األخرى في سجله األكاديمي ويُ 

 بهذه الطريقة على مادتين.

إذا كانت المادة المعادة اختيارية، فيجوز للطالب دراسة مادة اختيارية أخرى غيرها، وال تُحسب المادة  د. 

 األولى في المعدل الفصلي والتراكمي لكنها تبقى في سجله األكاديمي.

  

 عالمات  امتحانات مواد الدراسات العليا على النحو اآلتي:تُوزع  أ. ( :02المادة )

( من العالمة تخصص ألعمال الفصل، وتشمل اختباراً أو اختبارين، وتقارير، وبحوثاً أو 21%) .0  

 عرضاً لموضوع، أو أي نشاط علمي  يُكلف به الطالب.

 ( من العالمة تُخصص لالمتحان النهائي.41%) .6  

 الطالب بعالماته وتُعادْ لهُ أوراق االمتحانات قبل آخر موعد لالنسحاب من المواد.يُبلغ  ب. 

 يُخصص لعالمات المادة التقديرات المبينة على النحو التالي: ج. 

 راسب 21أقل من 

 مقبول 25أقل من   - 21

 جيد 21أقل من  -25

 جيد جداً  21أقل من   - 21

 ممتاز 011 - 21
 

 لعالمات المعدل الفصلي والتراكمي التقديرات المبينة على النحو التالي:يُخصص  د. 

 جيد جداً  25أقل من   -25

 ممتاز 011 - 25 
 

يُستثنى مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة مواد الندوات والبحوث ومثيالتهما إذ يجوز لمجلس القسم  هـ. 

 العالمات فيها.تحديد كيفية إجراء االمتحانات وتوزيع 

تُطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس على الحاالت التي لْم يردْ عليها نص في هذه التعليمات فيما يتعلق  و. 

 باالمتحانات والعالمات والمعدالت.

  

 تُثبْت جميع عالمات المواد التي درسها الطالب في سجل عالماته. ( :09المادة )

  

 إجراءات االمتحان الشامل لنيل درجة الماجستير على النحو اآلتي:تكون  ( :81المادة )
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يكون االمتحان الشامل ذا طبيعة شاملة تكاملية، يهدْف إلى قياس قدرة الطالب على الربط بين المفاهيم  أ. 

مة التي اكتسبها من مختلف المعارف، وتوظيفها في حل المشكالت العلمي ة  المختلفة األساسية والمتقد ِ

 التطبيقية في ميدان تخصصه.و

 تتولى لجنة القسم: ب. 

تحديد المجاالت التي يشملها االمتحان الشامل على أْن تشمل مجاالت التخصص، وأال  يقْل عددها  .0  

عن ثالثة، واقتراح المراجع والقراءات الالزمة لذلك، وتعلْن المجاالت والمراجع والقراءات للطلبة 

 بفصٍل دراسي واحد على األقل.قبَل موعد االمتحان 

التوصية إلى لجنة الكلية بتشكيل لجنة من ثالثة أعضاء بمن فيهم رئيسها، يتم اختيارهم من أعضاء  .6  

هيئة التدريس المختصين بموضوع االمتحان للقيام بوضع األسئلة، وتصحيح اإلجابات، ويصدر 

 القرار بتشكيل اللجنة من المجلس.

إعداد اختبارات االمتحان الشامل وتصحيحها على أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تقتصر عملية  .3  

 للتدريس واإلشراف.

التوصية بنتائج االمتحان الشامل إلى لجنة الدراسات العليا في الكلية، لدراستها، والتنسيب بشأنها  .4  

 إلى المجلس إلقرارها.

( ساعات، ويُعقد 3يوم واحد في جلستين مدة كل جلسة منها ) يتكون االمتحان الشامل من ورقتين تقدمان في ج. 

ثالث مرات في العام الجامعي في نهاية كل فصل دراسي حسب التقويم الجامعي، وعلى الطالب أْن يتقدَّم 

 بطلب لدخول هذا االمتحان حسب النموذج المعدْ لهذا الغرض.

بنجاح جميع مواد متطلبات الخطة الدراسية شريطة أال  يقْل معدله يَتقدَّم الطالب لالمتحان الشامل بعد إنهائه  د. 

 (.%25التراكمي عن )

إذا توقَف تقديم الطالب لالمتحان الشامل على النجاح في مادة إجبارية واحدة غير مطروحة في الفصل أو  هـ. 

من لجنة الكلية  مطروحة ومتعارضة مع مادة إجبارية أخرى، يمكن بقرار من  المجلس بناًء على تنسيب

 وتوصية من لجنة القسم، دراسة مادة بديلة من المواد االختيارية للبرنامج.

إذا رسب الطالب في االمتحان الشامل للمرة األولى، يمكنُه التقدم لهذا االمتحان مره ثانية ضمن الحد األعلى  و. 

 المسموح به للحصول على درجة الماجستير.

( على األقل، وإذا رسب الطالب للمرة الثانية، يُفصل من %25االمتحان الشامل ) تكون عالمة النجاح في ز. 

 برنامج الماجستير ويمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا.

تُسجل نتيجة الطالب في االمتحان الشامل في كشف عالماته  بعبارة ناجح أو راسب في كْل مرة يتقد م فيها  ح. 

 لالمتحان.

  

 المواظبة

 تُشترط المواظبة على جميع الطلبة حسب الساعات المقررة لكل مادةٍ في الخطة الدراسية. أ. ( :80المادة )

 ( من الساعات المقررة للمادة.%61ال يُسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ) ب. 

( من مجموع الساعات المقرره للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلُهما %61إذا غاَب الطالب أكثر من ) ج. 

ة دراستها وعليه إعاد (صفر)عميد الكلية، يحرم من التقد م لالمتحان النهائي، وتكون نتيجته في تلك المادة 

إذا كانت إجبارية، وفي جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل عالمات الطالب الفصلي 

 والتراكمي ألغراض اإلنذار والفصل.

( من الساعات المقررة لمادة ما وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر %61إذا غاَب الطالب أكثر من ) د. 

وعلى مدرس المادة تقديم نموذج سحب للطالب خالل  يد الكلية يعد  منسحباً من تلك المادة،قهري يقبله عم

وتثبت في سجله مالحظة )منسحب(، وتطبق عليه أحكام االنسحاب بما يتفق مع البند )أ(  الفصل الدراسي

 ( من هذه التعليمات، ويُبلغ عميد الكلية مدير القبول والتسجيل بذلك.64من المادة )

يُشترط في العذر المرضي أْن يكون بشهادة صادرة عن طبيب عيادة الطلبة في الجامعة أو عيادة معتمدة  هـ. 

منه أو صادرة عن مستشفى معتمد من قِبل الجامعة، وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خالل مدة ال 

لقاهرة األخرى يُقد م الطالب ما تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة، وفي الحاالت ا

 يُثبت عذره القهري خالل أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.  
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 ( :88المادة )

 

إذا أتمَّ الطالب دراسة جميع المواد بنجاح واستوفى الساعات المعتمدة للرسالة ولْم يتقد م للمناقشة، عليه أْن يُثبت 

ة في كل فصل إلى حين التخرج خالل فتروتسجيل ) صفر ساعة( استمرارية تسجيله وذلك بدفع رسوم التسجيل 

 ( من هذه التعليمات.01خرج المنصوص عليها في المادة )التسجيل الُمعلن عنها؛ وذلك ضمن الحد األعلى لمدة الت

  

 التأجيل

 ( :83المادة )

 

( من هذِه التعليمات، يجوز أْن يؤجل الطالب دراسته مدة أقصاها فصالن 01مع مراعاة الفقرة )و( من المادة )

بقرار من عميد الكلية إذا كان دراسيان متصالن أو منقطعان بعد دفع الرسوم المقررة حسب النموذج المعتمد وذلك 

التأجيل لفصل دراسي واحد، أما إذا كان التأجيل لفصل دراسي آخر، فيكون القرار لمجلس الكلية المعني، وال تحسب 

م الطالب لتأجيل دراسته إلى دائرة القبول والتسجيل بطلب مدة التأجيل من الحد األعلى لسنوات الدراسة، على أن يتقدَّ 

 صل الدراسي كما هو ُمعلن عنه في التقويم الجامعي المعتمد.قبل بداية الف

  

يُسمح للطالب باالنسحاب من مادةٍ أو أكثر في أي وقت قبَل أسبوعين من بدء االمتحانات النهائية للجامعة،  أ. ( :84المادة )

معتمدة حسب ( ساعات 3شريطة أال  يقل عدد الساعات المسجل بها بعد االنسحاب في ذلك الفصل عن )

 اآلتي:

انسحب الطالب في األسبوعين األوليين من بدء الدراسة في الفصل الدراسي وبعد  ( إذا65%) .0  

 اسبوع من بدء الدراسة في الفصل الصيفي.

إذا انسحب الطالب في األسبوعيين الثالث والرابع من بدء الدراسة في الفصل الدراسي  (51%) .6  

 واألسبوع الثاني من بدء الدراسة في الفصل الصيفي.

إذا انسحب الطالب في األسبوع الخامس من بدء الدراسة في الفصل الدراسي واألسبوع  (25%) .3  

 الثالث من بدء الدراسة في الفصل الصيفي.

 إذا انسحب الطالب بعد ذلك. (011%) .4  

 ( بأعاله.4،3،6،0تثبت في سجل الطـالب مالحظة )منسحب( إذا انسحب كما ورد في البنود ) .5  

يجوز للطالب أْن يتقدَّم بطلب انسحاب من الفصل إلى عميد الكلية المعني، وتثبت في سجله مالحظة  ب. 

القبول والتسجيل، ويعد  مؤجالً لذلك الفصل، وللطالب أن يتقدم بهذا منسحب، وتبلغ بذلك لجنة الكلية ودائرة 

الطلب في  أي وقت، شريطة أن يسبق بدء االمتحانات النهائية، وفي هذه الحالة يطبق عليه ما ورد في 

 ( من هذه التعليمات.64الفقرة )أ( من المادة )

االنسحاب المعتمد، ويتضمن هذا النموذج تنسيب يتْم االنسحاب في الحاالت الواردة أعاله حسب نموذج  ج. 

 مدرس المادة وموافقة عميد الكلية، ويُرسل إلى مدير القبول والتسجيل.

  

 فقد المقعد الجامعي

يُعد  الطالب المتخلف عن التسجيل بعد مرور أسبوعين من بدء الدراسة في الفصل الدراسي حسب التقويم  أ. ( :85المادة )

 المعتمد فاقداً لمقعده في الجامعة.الجامعي 

يَحتفظ الطالب الذي فقد مقعده بسجلِه األكاديمي لمدة فصلين دراسيين حداً أقصى وخالف ذلك يُلغى سجلهُ  ب. 

 األكاديمي في الجامعة.

دة ايجوز للطالب الذي فقد مقعده أْن يتقدَّم بطلب إلعادة قبوله في الجامعة، وينظر مجلس العمداء في إع ج. 

قبوله، واالحتفاظ بسجله األكاديمي، على أْن يكمل متطلبات التخرج على وفق الخطة الدراسية المعمول بها 

ً للتعليمات النافذة، وتُحسب مدة الدراسة السابقة ضمن الحدين األعلى واألدنى لسنوات  عند عودته ووفقا

ن الخطة التي درس عليها، يحسم فصل التخرج، وفي حالة اختالف الخطة المعمول بها عند عودة الطالب ع

 ( ساعات معتمدة من المواد التي تحتسب للطالب.2دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل )

 ال يجوز أْن يتخلف الطالب عن الدراسة في الجامعة بعذر مقبول ألكثر من فصلين دراسيين. .د 
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الجامعة أو قام بتأجيل دراسته أْن يتقدَّم المتحان غير المكتمل للمواد التي يجوز للطالب الذي أعيد قبوله في  .هـ 

تخلف عن أداء امتحاناتها النهائية قبل مدة فقد المقعد أو التأجيل شريطة أال  تزيد مدة االنقطاع أو التأجيل 

 ة.الكلي عن فصلين دراسيين متتاليين، وأن يقوم بتأدية االمتحان حسب المواعيد الُمعلن عنها في

يُسمح للطالب العائد للدراسة بعد تخلفه عن الجامعة بتسجيل المواد أو الرسالة الجامعية اعتباراً من بداية  .و 

 الفصل الذي يلي الفصل الذي تخلف فيه عن الجامعة.

  

 يعد  تسجيل الطالب ُملغى في الحاالت التالية: ( :86المادة )

 اللتحاقه بالبرنامج. إذا لم يداوم في الفصل األول أ. 

 ( من هذه التعليمات.01إذا تجاوز فترات التأجيل المنصوص عليها في المادة ) ب. 

 إذا تخلف عن التسجيل في الجامعة وعن الدراسة فصالً دراسياً دون عذر يقبله عميد الكلية. ج. 

 إذا لْم يقُْم بتسديد الرسوم المقررة. د. 

  

 اإلنذار األكاديمي

 يُنذر الطالب إنذاراً أولياً في الحاالت اآلتية: أ. ( :87المادة )

( في نهاية  أي فصل دراسي باستثناء %25إذا لْم يحصل على الحد األدنى للمعدل التراكمي ) .0  

 الفصل الدراسي األول اللتحاق الطالب بالدراسة في الجامعة.

وتوصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية أن إذا رأى العميد بناًء على تقرير من المشرف  .6  

 الطالب قد أهمل في العمل على رسالته الجامعية.

ينذر الطالب إنذاراً نهائياً إذا لم يزل اإلنذار خالل الفصل الدراسي التالي لإلنذار، وال يعد الفصل الصيفي  ب. 

 فصالً دراسياً لهذا الغرض.

يدرسهُ الطالب فصالً دراسياً إذا كانت جميع المواد المسجلة مواد استدراكية،  ال يُعد الفصل الدراسي الذي ج. 

 وذلك لغايات اإلنذار أو الفصل األكاديمي.

  

 الفصل

 يُفصل الطالب من برنامج الماجستير في الحاالت اآلتية: أ. ( :82المادة )

 الذي يلي الفصل الذي حصل فيه على اإلنذارإذا لْم يتمكن من إزالة اإلنذار النهائي في نهاية الفصل  .0  

 النهائي.

 إذا رسب في مناقشة الرسالة. .6  

 إذا رسب في االمتحان الشامل مرتين. .3  

إذا لْم يكمل بنجاح متطلبات الحصول على الدرجة العلمي ة في المدة الزمنية المسموح بها في المادة  .4  

 ( من هذه التعليمات.01)

 ارتكب ما يوجب فصله حسب األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.إذا  .5  

 إذا تجاوزْت مدة فقد الطالب لمقعده فصلين دراسيين، ولم تقبل الجهة المختصة عذر الطالب. .2  

ذلك، بيُصدر مدير دائرة القبول والتسجيل قرارات اإلنذارات األكاديمية، وعليه إعالم العميد وعميد الكلية  ب. 

 أما قرارات الفصل النهائي من الجامعة فيصدرها مجلس العمداء بناًء على تنسيب العميد.

يقوم مدير دائرة القبول والتسجيل بإعالم العميد وعميد الكلية بحاالت فقد المقعد واالنسحاب والتأجيل  ج. 

 وقرارات الفصل من الجامعة.

النهائي من الجامعة وأية أمور أخرى تخص الطلبة على لوحة اإلعالنات يُعد  إعالن قرارات اإلنذار والفصل  د. 

 في كلية الطالب أو باستخدام البريد اإللكتروني للطالب أو البريد المسجل "تبليغاً" بالمعنى القانوني.

 ية.  ثان إذا فُصل الطالب من أحد برامج الدراسات العليا؛ فإن ه ال يجوز أن يُقبل في البرنامج نفسه مرة هـ. 

  

( ساعات معتمدة من برنامجه 2يُسمح للطالب الذي فصل بسبب تدني معدله التراكمي ويعمل على رسالته، دراسة ) ( :89المادة )

الدراسي بهدف رفع معدله التراكمي، وإذا لْم يتمكن من رفع معدله التراكمي بعد دراسة المادتين يُعد مفصوالً وفق 

 الشروط التالية:

 أْن تكون المواد التي يدرسها الطالب ضمن الخطة الدراسية المعتمدة. .0 
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أْن يُنهي دراسة تلك المواد خالل الفصلين التاليين من تاريخ فصله ويحتسب هذان الفصالن من الحد األعلى  .6 

 لمدة الحصول على الدرجة.

  

 إلغاء القيد

 ببرنامج الماجستير نهائياً في الحاالت التالية:يُلغى قيد الطالب الملتحق  أ. ( :31المادة )

 إذا فُصل من البرنامج. .0  

 إذا انسحب بشكل نهائي من البرنامج. .6  

( حداً أدنى بتنسيب %25يُعاد قيد الطالب في الجامعة إذا انسحب بشكل نهائي من البرنامج وكان معدله ) ب. 

 تتجاوز مدة االنسحاب عن الحد األعلى المسموح به.من المجلس وقرار من مجلس العمداء على أال  

  

 اإلشراف

( ساعة معتمدة من خطته الدراسية وبمعدل 05يجوز للطالب الملتحق بمسار الرسالة بعد إنهاء ) .0 أ. ( :30المادة )

 ( البدء في تسجيل ساعات الرسالة.%25تراكمي ال يقْل عن )

إعداد الرسالة، وخطتها، ومناقشتها الواردة في دليل الدراسات على الطالب االلتزام بإجراءات  .6  

 العليا الصادر عن العمادة.

يُصدر المجلس بناًء على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية قراراً يتضمن تعيين المشرف )  ب. 

 مادة.أو المشرفين( وإقرار عنوان الرسالة وخطتها، وذلك وفقاً للنموذج المحدد من الع

تكون المدة الفاصلة بين بدء تسجيل ساعات الرسالة وإقرار خطتها فصالً دراسياً واحداً، وإن لم  .0 ج. 

 ينجز الطالب الخطة خالله، يحول إلى مسار الشامل حكماً.

تكون المدة الفاصلة بين إقرار خطة الرسالة وتاريخ مناقشتها أربعة أشهر )فصالً دراسياً( حداً  .6  

 وفصلين دراسيين حداً أعلى ضمن المدة القانونية للحصول على الدرجة. أدنى،

إذا لْم يحقق الطالب في الفصل الدراسي التالي إلقرار خطة الرسالة إنجازاً ملموساً حسب تقرير المشرف  د. 

لية ك)أو المشرفين(، ينذر من قبل المجلس، وللمجلس بناًء على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة ال

 اتخاذ قراراً مناسباً بشأنه أو بتحويله من مسار الرسالة إلى مسار الشامل.

 الحد األدنى لإلشراف على طلبة الماجستير فصالن دراسيان، ويُستثنى من ذلك الفصل الصيفي. هـ. 

  

يُشترط العتماد عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك لغايات اإلشراف أن يتوفر لديه في  أ. ( :38المادة )

 ما يلي:مآخر خمس سنوات أي 

ما ال يقْل عن بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في تخصصه في مجالت علمي ة محك مة على أْن  .0  

 مجلة مصن فة عالمياً.يكون أحد البحثين منشوراً أو مقبوالً للنشر في 

 كتابان محك مان في مجال التخصص. .6  

 للنشر في مجلة مصن فة عالمياً. أو مقبول منشور تاب محك م في مجال التخصص وبحثك .3  

يشترط العتماد عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد لغايات اإلشراف أن يتوافر لديه في آخر ثالث  ب. 

بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في مجالت علمي ة محك مة على أن يكون أحد  سنوات ما ال يقل عن

 البحثين منشوراً أو مقبوالً للنشر في مجلة مصن فة عالمياً.

( طالبان لاستاذ 6( طلبة لاستاذ المشارك و )4)و  ( طلبة لاستاذ2أال  يزيد عبء اإلشراف على ) ج. 

 المساعد.

المشرف الرئيس على الرسالة عضو هيئة تدريس متفرغاً في الجامعة، ويجوز بالشروط يشترط أْن يكون  د. 

 نفسها الواردة في )أ( أعاله االستعانة بأعضاء هيئة تدريسية من خارج القسم أو الجامعة.

يجوز في حاالت خاصة تعيين مشرف من خارج القسم أو الكلية أو الجامعة تتوافر فيه شروط اإلشراف  هـ. 

 بتوصية من لجنة الدراسات العليا في القسم وتنسيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية وقرار من المجلس.

يجوز بقرار من المجلس بناًء على توصية من لجنة الدراسات العليا في القسم وتنسيب من لجنة الدراسات  و. 

ن هية خدمته في الجامعة والذي سبق أن ُعي  العليا في الكلية أْن يستمر عضو هيئة التدريس المجاز أو المنت

 مشرفاً االستمرار باإلشراف على الرسائل التي كانت قد أُوكلت إليه.

 ال يجوز لاقارب من الدرجِة األولى أو الثانية اإلشراف على الرسالة أو مناقشتها.   ز. 
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 رسالته، وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.يتقد م الطالب إلى رئيس لجنة القسم بمشروع خطة  أ. ( :33المادة )

يُصدرالمجلس بناًء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية قراراً يتضمن تعيين المشرف وإقرار  ب. 

 العنوان وخطة الرسالة.  

  

 بها بالطريقة نفسها التي تمتْ يجوز تعديل موضوع الرسالة وخطتها إذا اقتضْت ظروف البحث ذلك، ويتم التعديل  ( :34المادة )

الموافقة عليها، ويجوز تعديل عنوان الرسالة بطلب من المشرف أو بتوصية من لجنة المناقشة وبتوصية من لجنة 

 الدراسات العليا في القسم وتنسيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية وقرار من المجلس.

  

بدل اإلشراف على رسالة الماجستير في كل فصل دراسي وبحد أعلى ثالث تحسب للمشرف ساعة واحدة  أ. ( :35المادة )

ً وبما ال يزيد على ثالثة  ساعات معتمدة لكل رسالة وذلك اعتباراً من بدء الفصل الذي ُعين  فيه مشرفا

 فصول دراسية، وفي حالة وجود مشرف مشارك يحسب لكل منهما نصف ساعة معتمدة.

الرسائل ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس، وفي حال اكتمال العبء يكون اإلشراف على  ب. 

 التدريسي تمنح المكافآت الخاصة باإلشراف كعمل إضافي حسب التعليمات النافذة.

 يُعد الفصل الصيفي فصالً دراسياً لهذه الغاية إذا كان الطالب مسجالً فيه. ج. 

  

لظروف قاهرة، وذلك بالطريقة نفسها التي تمَّ بها تعيينه ويُوثق هذا التغيير بالنموذج الصادر يجوز تغيير المشرف  ( :36المادة )

 عن العمادة.

  

 التدريس

( على أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون مواد الدراسات 36تُطبق شروط اإلشراف الواردة في المادة ) أ. ( :37المادة )

 العليا.

 التفصيلي في الجامعة بعد إقراره من المجالس المختصة.يُعتمد وصف المادة  ب. 

ال يجوز أْن يقل الحد األدنى لعدد الطلبة في الشعبة الواحدة عن خمسة طالب، وفي حاالت مبررة يجوز  ج. 

 أْن يقل العدد عن ذلك بتنسيب من عميد الكلية وموافقة الرئيس.

  

 المناقشة

رئيس القسم بنموذج عدم ممانعة من المناقشة، والذي يتضمن موافقة المشرف على أهلية  يتقد م الطالب إلى أ. ( :32المادة )

الطالب للمناقشة، وجاهزية الرسالة للمناقشة، وشروحات دائرة القبول والتسجيل على النموذج المعتمد 

 .باستيفائه متطلبات الدراسة بنجاح، وشروحات الدائرة المالية بإبراء الذمة المالية للطالب

يحوْل الطلْب إلى لجنة القسم التي تقترح )بالتشاور مع المشرف( أسماء مجموعة من أعضاء هيئة التدريس  ب. 

المختصين أو المهتمين بموضوع الرسالة من داخل القسم، أو خارجه ليكونوا أعضاء في لجنة المناقشة، 

 ها إلى لجنة الكلية.على أال  يقل عدد األسماء المقترحة عن أربعة أسماء، وترفع توصيات

تتأكد لجنة الكلية من اإلجراءات جميعها مع ضرورة أن تضم لجنة المناقشة عضواً من خارج الجامعة من  ج. 

المختصين ذوي العالقة برسالة الطالب، وممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف الواردة في الفقرة )أ( من 

 ( في هذه التعليمات.36المادة )

 باختيار لجنة المناقشة من بين األسماء المقترحة في الفقرات )أ، ب، ج( من هذه المادة.يقوم العميد  د. 

 تتكون لجنة المناقشة من: هـ. 

 المشرف/ رئيساً. 0  

 المشرف المشارك )إن وجد(/ عضواً. .6  

 عضو هيئة تدريس ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف من داخل الجامعة/ عضواً. .3  

 هيئة تدريس ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف من خارج الجامعة/ عضواً.عضو  .4  

تجري المناقشات في أي من الفصول الدراسية بحيث تنتهي قبل أسبوع من بداية االمتحانات النهائية للفصل  و. 

 الدراسي.

 يحدد موعد المناقشة بقرار من العميد بناًء على تنسيٍب من لجنة الكلية. ز. 

الطالب بتسليم نسخ من الرسالة بشكلها النهائي ألعضاء لجنة المناقشة قبل ثالثة أسابيع على األقل من  يقوم ح. 

 موعد المناقشة.
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 إجراءات المناقشة

يُرسل العميد نسخة من رسالة الطالب مرفقة بنموذج صالحيتها للمناقشة إلى كل عضو من أعضاء  .0 أ. ( :39المادة )

 لجنة المناقشة.

تعد الرسالة غير صالحة للمناقشة إذا رفضت من عضوين من أعضاء لجنة المناقشة، وفي هذه  .6  

 الحالة، تجتمع لجنة المناقشة وتناقش موضوع الرسالة وترفع تقريراً للعميد وقرارها بشأنها.

قصى الحد األتُرد الرسالة ويتْم تحديد موعد آخر للمناقشة شريطة كفاية المدة الزمنية وعدم تجاوز  .3  

 المسموح به.

 إذا أجيزْت الرسالة بصالحيتها للمناقشة من عضوين من أعضاء المناقشة يتبع ما يلي: ب. 

يتولى رئيس لجنة المناقشة مسؤولية التأكد من إجراءات المناقشة كاملة ويقدم رئيس اللجنة تقريراً  .0  

 الصادر عن العمادة.عنها للجنة القسم ولجنة الكلية وفق النموذج المعتمد 

 يعرض الطالب ملخصاً لرسالته أمام لجنة المناقشة. .6  

يُقدم المشرف أعضاء المناقشة وفق الرتبة األكاديمية بحيث يبدأ صاحب الرتبة األعلى المناقشة  .3  

 أوالً.

أو في  منهميجوز للمشرف أن يعقب على مالحظات المناقشين واستفساراتهم في نهاية مناقشة كل  .4  

 نهاية مناقشاتهم ويدير النقاش، لكن ه ال يشترك فيه.

 تكون المناقشة بعد عرضها من قبل الطالب في جلسة مغلقة بحضور أعضاء اللجنة فقط. .5  

 تقرر لجنة المناقشة بأغلبية أصوات أعضائها إحدى النتائج اآلتية: .2  

 .نجاح الطالب 

  طفيفة.نجاح الطالب بعد إجراء تعديالت 

 .نجاح الطالب بعد إجراء تعديالت جوهرية 

 .رسوب الطالب 

يعلق السير في اعتماد نتيجة الطالب لحين استكمال توقيع جميع النماذج وفق األصول وخاصة  .2  

 أنموذج "إجراء التعديالت واإلخراج الفني للرسالة".

  

 اعتماد نتيجة المناقشة

المناقشة بأنموذج التعديالت والمتضمن مالحظات أعضاء لجنة المناقشة جميعهم يحتفظ رئيس لجنة  أ. ( :41المادة )

 المطلوب تعديلها.

تجتمع لجنة المناقشة للنظر في التعديالت بعد إجرائها للتأكد من إتمامها، ويُقدم رئيس اللجنة تقريراً بالنتيجة  ب. 

ع األعضاء ويكون قرار إجازة الرسالة متضمناً قرار كل عضو فيما طلبه من التعديالت، موقعاً من جمي

 باألغلبية.

ة في مدة ت الالزمإذا كانت نتيجة المناقشة )ناجح( مع تعديالت طفيفة، على الطالب أن يجري تلك التعديال ج. 

من تاريخ المناقشة، أما إذا كانت النتيجة )ناجح( مع تعديالت جوهرية، فعلى الطالب أن  انأقصاها أسبوع

ن وأقصاها أربعة أشهر من تاريخ المناقشة، وتعرض الرسالة رات الالزمة في مدة أقلها شهتعدياليجري ال

بعد تعديلها على لجنة المناقشة، ويعد  الطالب ناجحاً إذا وافقت اللجنة على الرسالة و تعديالتها، وإال فيعد 

 راسباً.

 المجلس يعد راسباً في المناقشة.إذا تغيب الطالب عن موعد مناقشة الرسالة دون عذر قهري يقبله  د. 

يتْم اعتماد قرار لجنة المناقشة من المجلس بناًء على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية وبناًء  هـ. 

 على التقرير الذي يتضمنه النموذج الصادر عن العمادة المعد لهذا الغرض.

م الطالب التعد و.  يالت المطلوبة خالل المدة المشار إليها بأعاله، يؤجل تخرجه وفي جميع األحوال، إذا لْم يُقد ِ

 إلى الفصل الذي يليه إذا كانت التعديالت طفيفة، ويعتبر راسباً في المناقشة إذا كانت التعديالت جوهرية.

 يثبت عنوان رسالة الماجستير في كشف عالمات الطالب باللغتين العربية واإلنجليزية. ز. 

  

 الرسالة الجامعيةمواصفات 

تُكتب الرسالة الجامعية باللغة العربية، ويجوز في الكليات واألقسام التي تُستعمل فيها لغة أخرى للتدريس  أ. ( :40المادة )

 أن تكتب الرسالة بتلك اللغة.
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 يتْم تنظيم كتابة الرسالة وفق دليل اعداد رسائل الدراسات العليا الُمعتمد من العمادة. ب. 

  

تقوم العمادة بمراجعة النسخة النهائية من الرسالة فنياً وفق شروط اإلخراج الفني المعتمد لديها، وتُراعى  أ. ( :48المادة )

 طرق التوثيق الخاصة في بعض التخصصات بموافقة العميد.

رونية وخمس نسخ إلكتيقوم الطالب بتزويد العمادة بخمس نسخ ورقية مجلدة نهائية بعد اعتمادها من العمادة،  ب. 

 من الرسالة في مدة ال تزيد على شهر من موعد إقرار النتائج من مجلس العمداء.

 تُرسل إحدى النسخ المجلدة إلى القسم المعني، ونسختان إلى المكتبة باإلضافة إلى نسخة إلكترونية. ج. 

 تُحتفظ العمادة بنسخة ورقية وإلكترونية من الرسالة. د. 

  

 حقوق الطلبة والتزوير والغش في األبحاثانتهاك 

يمكن إلغاء درجة الماجستير/ مسار األطروحة الممنوحة في حالة وقوع سوء سلوك علمي  فادح يرتكبه  أ. ( :43المادة )

 الطالب في أطروحة الماجستير. سوء السلوك العلمي  الفادح يعني أْن يكون:

 الغش واالنتحال. .0  

 البيانات.تزوير  .6  

أْن يقوم طرف ثالث بكتابة أجزاء كبيرة من األعمال المتصلة باألطروحة دون موافقة المشرف  .3  

 والقسم )مثل البرمجة والتحليل اإلحصائي، أو األطروحة نفسها.... إلخ(.

طالب ال وفي حال وقوع سوء السلوك العلمي  الذي يرتكبه الطالب في أي من مشاريع المساق الذي يدرسه ب. 

 في الجامعة، يُعتبر الطالب راسباً ُحكماً في ذلك المساق.

إللغاء منح الدرجة يجب تقديم دليل ال يقبل الشك إلى "عمادة البحث العلمي  والدراسات العليا". يشكل العميد  ج. 

ليا نتائج راسات العلجنة للتحقق من الدليل. إذا ارتأت اللجنة أنَّ الدليل قاطع، يرسل عميد البحث العلمي  والد

اللجنة إلى مجلس الدراسات العليا، ويقوم المجلس في حال اقتناعه باألسباب الموجبة برفع توصيةإلى مجلس 

 العمداء بإلغاء منح درجة الماجستير، والذي بدوره يقوم بدراسة التوصية واتخاذ القرار المناسب. 

بعد تلقي "عميد البحث العلمي  والدراسات العليا" أدلة أشهر  3إجراءات اإلبطال يجب أن تبدأ في غضون  د. 

 موثقة عن سوء السلوك العلمي  الفادح.

  

 إجراءات منح الدرجة العلميّة

تُمنح الدرجات العلمي ة بقرار من مجلس العمداء بناًء على تنسيب مجلس الدراسات العليا وتوصية من  أ. ( :44المادة )

 استيفاء الشروط اآلتية:مجلسي الكلية والقسم بعد 

إتمام جميع المتطلبات المذكورة في هذه التعليمات، والحصول على معدل تراكمي ال يقْل عن  .0  

(25%.) 

 إتمام إجراءات التخرج العامة في الجامعة. .6  

 قضاء الحد األدنى للمدة المطلوبة للتخرج، وعدم تجاوز الحد األعلى لها. .3  

دبلوم الدراسات العليا للطالب عوضاً عن درجة الماجستير بقرار من مجلس العمداء بناًء على تُمنح شهادة  ب. 

تنسيب من المجلس وتوصية من مجلسي الكلية والقسم في أي من الحالتين التاليتين شريطة أال  يكون الطالب 

( من هذه 01دة )قد استنفد الحد األعلى لمدة الحصول على درجة الماجستير المنصوص عليها في الما

 التعليمات:

 إذا كان الطالب مسجالً في مسار الرسالة ورسب في مناقشة الرسالة. .0  

 إذا كان الطالب مسجالً في مسار الشامل ورسب للمرة الثانية في االمتحان الشامل.   .6  

ساعة معتمدة  (64إذا تقد م الطالب بطلب خطي للحصول على شهادة الدبلوم بعد إنهائه دراسة ) .3  

 (.%25بنجاح من المواد المقررة للبرنامج وبمعدل تراكمي ال يقْل عن )

 تُمنح الشهادات والدرجات العلمي ة في المواعيد المقررة. ج. 

  

 الخطط الدراسية

 تُعتمد الخطة الدراسية لبرامج الدراسات العليا وفق الخطوات التالية: ( :45المادة )

الخطة الدراسية في القسم بإعداد خطة البرنامج متضمنة وصف مواد الخطة باللغتين العربية تقوم لجنة  أ. 

 واإلنجليزية، ويقرها مجلس القسم.
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يرفع القسم توصية إلى مجلس الكلية باعتماد الخطة الدراسية للبرنامج، ويقوم مجلس الكلية بعد الدراسة،  ب. 

 القسم.بالتوصية إلى العميد أو رد ها إلى مجلس 

 تعرض الخطة الدراسية على المجلس لبحثها والتوصية بشأنها إلى لجنة الخطة الدراسية في الجامعة. ج. 

ترفع توصية المجلس إلى لجنة الخطة الدراسية في الجامعة التي تقوم بدراستها ورفع التنسيب إلى مجلس  د. 

 العمداء التخاذ القرار المناسب بخصوصها.  

  

 أحكام عامة

ض الجامعة )خطياً( حق تصوير الرسالة كلياً أو جزئياً وبأشكال مختلفة )ورقياً أو على  ( :46المادة ) على طالب الماجستير أن يُفو 

شريط أو إلكترونياً( وذلك لغايات البحث العلمي  والنشر اإللكتروني والتبادل مع المؤسسات التعليمية والبحثية 

 والجامعات.

  

على طالب الماجستير أن يقر  بمسؤوليته الكاملة األخالقية والقانونية والمهنية عن رسالة الماجستير وما  أ. ( :47المادة )

تحويه، وعن أي ادعاء في هذا الشأن من أي جهة أو أفراد سواء في الحاضر أو المستقبل، ودون أي 

 مسؤولية للجامعة.

العلمي ة إذا تبين في أي وقت من األوقات أن هذه الدرجة قد تمَّ يتخذ مجلس العمداء قراراً بسحب الدرجة  ب. 

الحصول عليها بطرق غير قانونية، أو أن  الرسالة المقدَّمة لنيل الدرجة العلمي ة ال تتفق في مضمونها ومعايير 

 األمانة العلمي ة، على أن يتم إبالغ الجهات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها بقرار المجلس.

  

 تعتمد العمادة النماذج الالزمة لعملها بعد إقرارها من المجلس. ( :42المادة )

  

 يعين القسم مرشداً أكاديمياً لطلبة الدراسات العليا في ذلك القسم. ( :49المادة )

  

الطلبة في الجامعة الساري ( من هذه التعليمات، تطبق أحكام النظام الداخلي لتأديب 64مع مراعاة أحكام المادة ) ( :51المادة )

 المفعول.

  

( تحال قضايا االنتحاالت العلمي ة أو الشك فيها إلى 42( والمادة )4( والفقرة )ج( من المادة )43مع مراعاة المادة ) ( :50المادة )

 لشأن.ا لجان تحقيق متخصصة للبت فيها سواًء قبل المناقشة أو بعدها، وتنفذ القرارات الصادرة عن الجامعة بهذا

  

 تلغي هذه التعليمات أي تعليمات كانت قد صدرت سابقاً عن مجلس العمداء في هذا الموضوع. ( :58المادة )

  

 يبت الرئيس والمجلس في الحاالت التي لم يرد بها نص في هذه التعليمات والتي تنشأ عن تطبيقها. ( :53المادة )
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 يةردنالزيتونة األتعليمات مجلس طلبة جامعة  

 
 الفصل األول

 التعريفات

يشكل في جامعة الزيتونة األردنية مجلس يسمى )مجلس طلبة جامعة الزيتونة( لتمثيل طلبتها في الشؤون الطالبية   (: 0المادة ) 

 على أن يكون مقره في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.

 المخصصة لها أدناه مالم تدل القريبة على خالف ذلك:يكون للكلمات التالية المعاني  (: 8المادة ) 

 جامعة الزيتونة األردنية. : الجامعة 

 رئيس الجامعة. : الرئيس 

 عميد شؤون الطلبة. : العميد 

 مجلس طلبة جامعة الزيتونة األردنية. : المجلس 

 جميع الطلبة المنتظمين المسجلين في مختلف التخصصات  : الهيئة العامة 

 المعتمدة في كليات الجامعة لنيل درجة علمية أو شهادة.                            

 الفصل الثاني

 األهداف

 يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي : (: 3المادة ) 

 دعم مختلف النشاطات الطالبية في الميادين العلمية والثقافية واالجتماعية والرياضية. -أ

 وحفزهم على العمل الجماعي.توثيق التعاون بين الطلبة  -ب

 متابعة قضايا الطلبة والتنسيق مع إدارة الجامعة لحل  المشكالت التي تعترض  المسيرة التعليمية للطالب. -ج

 تنمية الممارسة الديمقراطية والحوار الموضوعي واحترام الرأي اآلخر. -د

وتعزز االنتماء الى الجامعة صقل شخصية الطالب وفق نظرة شمولية تستجيب لقيم الحضارة االسالمية  -هـ

 الوطن.

اتاحة فرص التفاعل االيجابي بين الطلبة ، وإدارة الجامعة والكليات والدوائر ، والعمل على دعم المسيرة  -و

 االكاديمية.

تأكيد أهمية استثمار الحياة الجامعية لالعداد للمستقبل واالحترام المطلق للقوانين واألنظمة و التعليمات  -ز

 بذ العصبيات والتحلي بقيم ومثل المجتمع األردني.المرعية ، ون

 

 الفصل الثالث

 عضوية المجلس وتكوينه

 يشترط في كل َمْن يُرشح عضواً للمجلس مايلي: (: 4المادة ) 

أن يكون قد اتم بنجاح الحد األدنى من السمماعات المعتمدة في الفصممل الدراسممي الواحد وفقاً للتعليمات النافذة  -أ

 في الجامعة.

 يقل معدله التراكمي عن الحد األدنى المقرر. أال   -ب

أن يكون منتظماً في الجامعة طيلة مدة عضويته ، ويُعتبر الطالب المسجل للحد األدنى من العبء الدراسي  -ج

 طالباً منتظماً في الجامعة باستثناء فصل التخرج والفصل الصيفي .
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ى بداية الترشمممممميح ، وفي حال توقيعها أن يكون قد أال  يكون قمد تلقى عقوبة تأديبية تتجاوز اإلنذار األول حت -د

 مضى عليها فصالن دراسيان على األقل.

 أن يكون مسدداً لكافة الرسوم المقررة للجامعة. -هـ

 يتشكل المجلس من الطلبة المنتخبين في كليات الجامعة حسب التمثيل اآلتي :  -أ ( : 5المادة ) 

 عضو واحد على األقل لكل كلية. -0

األعضممماء يتناسمممب مع الطلبة المسمممجلين في الكلية، على أن يكون من بينهم عضمممو عدد من  -6

ممثمل للطلبمة الوافمدين ) من غير الجنسمممممميمة األردنيمة ( في الكليمات التي يسمممممممح عدد الطلبة 

الوافمدين فيهما بمذلك؛ وفقاً لنسممممممبة التمثيل المطلوبة التي يحددها مجلس العمداء ، ويتم انتخابه 

 لواردة في المادة الرابعة من تعليمات مجلس الطلبة في الجامعة .على وفق الشروط ا

يحدد مجلس العمداء نسبة التمثيل المطلوبة في ضوء اإلعالن عن األعداد الرسمية للطلبة المسجلين بالكليات  -ب

 المختلفة في مطلع الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي .

 في االنتخابات حقاً لكل عضو في الهيئة العامة.يُعتبر التصويت  -أ   ( : 6المادة ) 

  تجرى االنتخابات على النحو التالي : -ب

 تُعتبر كل كلية في الجامعة دائرة انتخابية واحدة. -0

 يخصص لكل دائرة انتخابية عدد من صناديق االقتراع يتناسب مع أعداد طلبة الكلية. -6

ابماً مبماشممممممراً مع مراعماة مما ورد في المادة ينتخمب الطلبمة في كمل كليمة من يمثلهم في المجلس انتخم -3

 الخامسة من هذه التعليمات.

 تجري انتخابات المجلس خالل الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي. -4

تجري االنتخمابمات لعضمممممموية المجلس في يوم واحد فقط على أن تبدأ عملية االقتراع من السمممممماعة  -5

 هر ذلك اليوم.التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من بعد ظ

 تتم الدعاية االنتخابية قبل بداية االنتخابات بأسبوع واحد وفق األعراف الجامعية وموافقة العميد. -2

 تتم االنتخابات عن طريق االقتراع السري. -2

 يصدر الرئيس األسس واإلرشادات الداخلية إلجراء االنتخابات وفقاً لهذه التعليمات. -2

 تبدأ من تاريخ إعالن النتائج وتنتهي مع بداية انتخابات العام القادم.يُنتخب المجلس لمدة سنة واحد فقط  -ج

 

 الفصل الرابع

 اجتماعات المجلس وصالحياته

يعقد المجلس اجتماعه األول بدعوة من العميد النتخاب الرئيس ونائبه وأمين السمر وأعضاء اللجان من بين  -أ   ( : 7المادة ) 

 إعالن نتائج االنتخابات ، ويحدد بعد ذلك أوقات اجتماعاته.أعضائه خالل أسبوعين من تاريخ 

تكون اجتماعات المجلس علنية ، ويجوز انعقادها بشممممممكل سممممممري إذا اقتضممممممت     طبيعة الموضمممممموعات  -ب                    

 المطروحة ذلك شريطة موافقة أغلبية األعضاء.

لقة ، وإذا لم يتوفر هذا النصمماب خالل سمماعة من يكون نصمماب الجلسممات قانونياً إذا حضممرت األغلبية المط -ج

الوقمت المحمدد لبمدء االجتمماع فيؤجمل االجتمماع إلى موعد آخر يُعقد خالل عشممممممرة أيام من التاريخ المحدد 

لالجتماع األول ويكون النصممماب في االجتماع الثاني قانونياً إذ حضمممر ثلث أعضممماء المجلس على أن يكون 

  السر. من بينهم رئيس المجلس وأمين

 يتولى المجلس الصالحيات التالية: ( : 2المادة ) 

 مناقشة خطة عمل المجلس وإقرارها. -أ 

 مناقشة التقريرين السنويين المالي واإلداري وإقرارهما. -ب 

 إعداد الموازنة المقترحة وتقديمها إلى العميد. -ج 

 على هذه التعليمات ورفعها إلى الرئيس عن طريق العميد.إقتراح إجراء التعديالت التي يراها مناسبة  -د              

 إقتراح التوصيات التي يراها ضرورية لتحقيق أهدافة. -هـ 
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 الفصل الخامس

 رئيس المجلس ونائبه وأمين السر

 يُشترط في رئيس المجلس ونائبه مايلي: -أ ( :9المادة )

 أن يكون أردني الجنسية. -0

 الساعات المعتمدة المحددة تالياً:أن يكون قد درس بنجاح  -6

 ( ساعة معتمدة من الخطة الدراسية للطالب في مرحلة البكالوريوس.21) -

 ( ساعة معتمدة من الخطة الدراسية لطالب الدراسات العليا.05) -

أن يكون مسمممممجالً للحد األدنى على األقل من العبء الدراسمممممي في كل فصمممممل طيلة شمممممغله  -3

 والفصل الصيفي. لمنصبه، باستثناء فصل التخرج

 أن ال يقل معدله التراكمي عن الحد األدنى المطلوب في التعليمات النافذة. -4

 يشغل رئيس المجلس ونائبه المنصب مرة واحدة فقط. -ب              

 يتولى رئيس المجلس المهام التالية:  -أ ( :01المادة )

 الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس والهيئة اإلدارية. -0

 اجتماعات المجلس والهيئة اإلدارية.رئاسة  -6

 إحالة قرارات المجلس وتوصياته إلى الهيئة اإلدارية التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها. -3

 تمثيل المجلس لدى الهيئات الطالبية المماثلة. -4

 يتولى نائب رئيس المجلس مهام واختصاصات رئيس المجلس في حال غيابه. -ب

 االختصاصات التالية:يتولى أمين سر المجلس  -ج

 إعداد جدول األعمال بالموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس. -0

 إعداد محاضر الجلسات. -6

 أمانة سر المجلس. -3

 تسل م مراسالت المجلس وحفظ مستنداته وأوراقه وأختامه. -4

 تزويد عمادة شؤون الطلبة بمحاضر جلسات المجلس أوالً بأول. -5

 ا رئيس المجلس في حدود صالحياته.القيام بأية مهام أخرى يكلفه به -2

 

 الفصل السادس

 لجان المجلس واختصاصاتها

تدير شمممؤون المجلس هيئة إدارية برئاسمممة رئيس المجلس وعضممموية نائب الرئيس وأمين السمممر ورؤسممماء اللجان  ( :00المادة )

 الدائمة للمجلس.

 الدائمة التالية:يشكل المجلس في سبيل ممارسته الختصاصاته اللجان  -أ ( :08المادة )

 اللجنة المالية. -0

 لجنة قضايا الطلبة. -6

 لجنة النشاطات الطالبية. -3

 لجنة العمل التطوعي لخدمة الجامعة و المجتمع. -4

 لجنة العالقات الخارجية. -5

 تنتخب هذه اللجان الدائمة رؤساء ومقررين لها في أول أجتماع تعقده بعد  تشكيلها. -ب    

 يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً مؤقتة من بين أعضائه للقيام بمهام محددة . -ج    

ينظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحدد مهامها وصمممممالحياتها بموجب أسمممممس  يصمممممدرها المجلس وتزود بها  -د     

 عمادة شؤون الطلبة عند إقرارها.

 ة مهامها بمن تراه مناسباً من أعضاء الهيئة العامة.يجوز لجميع لجان المجلس االستعانة في ممارس -هـ     

 تتولى الهيئة اإلدارية المهام التالية: ( :03المادة )

 انتخاب أمين الصندوق من بين أعضائها. -0

 تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة توصياته. -6

 إعداد مشروع موازنة المجلس. -3

 اإلشراف على لجان الكليات ومراقبة أدائها. -4

 الطالبية وإقتراح الحلول المناسبة لها. دراسة القضايا -5
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 وضع مشروع خطة عمل لبرامج الطلبة ونشاطاتهم والتوصية باعتماده من العميد. -2

 مناقشة التقريرين السنويين المالي واإلداري ورفعهما إلى المجلس. -2

 دراسة الموضوعات التي يحولها العميد. -2

/ج( من 01الهيئة اإلدارية وتناط به ذات الواجبات المشممار  إليها في المادة )يتولى أمين سممر المجلس أمانة سممر  -أ ( :04المادة )

 هذه التعليمات.

 يتولى أمين الصندوق الواجبات التالية:  -ب 

 تسل م جميع المقبوضات بموجب إيصاالت وإيداعها في حساب المجلس . -0

 صرف النفقات وفقاً لقرارات الهيئة اإلدارية. -6

 الهيئة اإلدارية بالمقبوضات والمدفوعات وتُرفع نسخة منه إلى العميد. تقديم كشف شهري إلى رئيس -3

 مسك الدفاتر والسجالت المالية وفقاً لالنظمة المحاسبية السارية. -4

 إعداد التقرير المالي السنوي. -5

ا دعت الظروف تجتمع الهيئة اإلدارية في غضمممون أسمممبوع من تشمممكيلها ، كما تتوالى إجتماعاتها أسممممبوعياً وكلم ( :05المادة )

 وتقوم بتوثيق جلساتها بمحاضر منظمة.

تشممكل في كل كلية من كليات الجامعة لجنة تسمممى ) لجنة الكلية ( مكونة من جميع ممثلي الكلية األعضمماء  - 0 -أ ( :06المادة )

في المجلس ، وإذا كممان عممدد هؤالء الممثلين أقممل من ثالثممة يكتمممل العممدد بممأخممذ الحممائزين على أعلى 

 ات من مرشحي الكلية.األصو

 تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها في المجلس.  -6     

 تتولى لجنة الكلية المهمات التالية: -ب

 إعداد التقرير السنوي على مستوى الكلية. -0

 متابعة النشاطات التي يقرها المجلس على مستوى الكلية. -6

 ، ورفع هذه الحلول المقترحة إلى الهيئة اإلدارية.دراسة قضايا الطلبة في الكلية وإقتراح الحلول لها  -3

 إعداد خطة النشاطات الطالبية على مستوى الكلية ورفعها إلى الهيئة اإلدارية. -4

 تنفيذ قرارات الهيئة اإلدارية المتعلقة بشؤون طلبة الكلية. -5

 

 الفصل السابع

 سقوط العضوية

 

 الهيئات واللجان التابعة له في المجاالت التالية:تسقط عضوية أي عضو في المجلس وفي  -أ ( :07المادة )

 إقدام العضو على إرتكاب أي عمل محظور أو مخالف ألهداف المجلس أو اإلساءة إلى سمعته. -0

 إرتكابه أية مخالفة تأديبية تتجاوز عقوبتها اإلنذار األول. -6

 إدانته بارتكاب جناية أو جنحة. -3

 المادة الرابعة باستثناء المعدل التراكمي.فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في  -4

 الوفاة . -5

 االستقالة الخطية. -2

 االنتقال من كلية إلى أخرى أثناء فترة العضوية. -2

 التغيب عن حضور جلسات المجلس ثالث مرات متتالية أو ست مرات متفرقة دون عذر مقبول. -2

( من هذه المادة ، وتسقط 0في الحاالت الواردة في البند   )ئه ر من المجلس بأغلبية ثلثي أعضاتسمقط العضوية بقرا -ب           

 حكماً في الحاالت الواردة في البنود األخرى.

 

 الفصل الثامن

 الموارد المالية للمجلس

 للمجلس موازنة خاصة تشرف عليها الهيئة اإلدارية. -أ ( :02المادة )

 تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي: -ب 

سممنوية تقدمها الجامعة بواقع دينار عن كل طالب مسممجل في كل فصممل دراسممي باسممتثناء منحة مالية  -0

الفصمل الصميفي ، وتدفع هذه المنحة على قسمطين على أن تتسموى األمور المالية عند نهاية كل فصل 

 جامعي.
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 الهبات والمنح والتبرعات التي ترد باسم المجلس ويقبلها مجلس الجامعة. -6

 م بها المجلس.ريع النشاطات التي يقو -3

 أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة. -4

تودع أموال المجلس باسمممممه في البنك الذي يقرره الرئيس وتسممممحب بموجب توقيعين من رئيس المجلس أو أمين  -ج              

 الصندوق مع العميد.

يجري الصمرف بقرار من الهيئة اإلدارية مذيالً بتوقيعات كل من رئيس المجلس  وأمين الصندوق باالضافة إلى   -د               

( خمسممممممين ديناراً 51أمين السممممممر أو نمائمب رئيس المجلس ويجوز لرئيس المجلس إنفماق مما ال يزيد على )

ًً يحتفظ بها أمين الصندوق كسلفة للمصروفات على ً  أن تُسدد حسب األصول. شهريا

يتولى المدير المالي للجامعة تدقيق إيصماالت الصمرف والمسمتندات المالية وأوجه الصرف الخاصة بالمجلس ، -هـمممممم              

 ويتم إطالعه أوالً بأول على كلفة المعامالت المالية.

 

 الفصل التاسع

 أحكام عامة

التالي أمام الرئيس في موعد أقصمماه أسممبوعان من تاريخ إعالن نتائج  يؤدي رئيس المجلس وأعضمماؤه القسممم   ( :09المادة )

 االنتخابات:

" أقسااام باهلل العظيم أن اكون مخلصااااً للوطن والملك باراً برساااالة الجامعة محافظاً على القوانين واألنظمة  

 والتعليمات المرعية وأن أؤدي عملي بأمانة وإخالص" .

من أعضمماء المجلس يحل محله من يلي آخر األعضمماء في عدد األصمموات ،فإن لم يوجد  إذا شممغر مكان عضممو   ( :81المادة )

 وبقى على إنتهاء مدة المجلس ثالثة أشهر على األقل ، انتخب عضو جديد للمكان الشاغر إلكمال هذه المدة.

 مجلس.الهيئة اإلدارية واللجان التابعة لليُعتبر المجلس مستقيالً باستقالة غالبية أعضائه ، وكذلك بالنسبة إلى    ( :80المادة )

 يكون أي اجتماع قانوني بحضور األغلبية المطلقة لاعضاء.   ( :88المادة )

 تتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية الحضور وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.   ( :83المادة )

نائبه أو أمين السممر من منصممبه أو سممقطت عضمموية أي منهم ينتخب المجلس بديالً إذا اسممتقال رئيس المجلس أو  ( :84المادة )

 له.

يمارس المجلس اختصمممماصمممماته إلى المدى الذي ال تتعارض فيه هذه الممارسممممة مع االختصمممماصممممات المنوطة    ( :85المادة )

 النافذة.بالمجالس واإلدارات المختلفة في الجامعة وفقاً لقوانينها وأنظمتها وتعليماتها 

 يحل المجلس بقرار من مجلس العمداء بناًء على تنسيب الرئيس وتؤول أموال المجلس إلى خزينة الجامعة.   ( :86المادة )

 يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد نص عليها في هذه التعليمات.   ( :87المادة )

 المجلس في الموعد المحدد. تنتهي مدة المجلس األول مع إنتهاء إجراء إنتخابات   ( :82المادة )

 الرئيس والعميد مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات. ( :  89المادة )
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 ية ردنالنظام الداخلي لتأديب الطلبة في جامعة الزيتونة األ

 
 .ي سمى هذا النظام )النظام الداخلي لتأديب الطلبة في جامعة الزيتونة األردنية( (:1المادة )

 
 للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.  (:2المادة )

 الجامعة: جامعة الزيتونة األردنية
 الرئيس: رئيس الجامعة.
 المجلس: مجلس العمداء

 العميد: عميد الكلية أو عميد شؤون الطلبة وفق ما تدل عليه القرينة.
 

تسري أحكام هذا النظام على طلبة الجامعة وعلى الطلبة المسجلين في البرامج والدورات الخاصة الذين يرتكبون  (:3المادة )
( من هذا النظام، ويخضعون لألحكام واإلجراءات التأديبية المنصوص 4المخالفات المنصوص عليها في المادة )

 عليها في هذه التعليمات. 
مال التالية مخالفات سلوكية تعر ض الطالب الذي يرتكب أيًا منها، سواء كان الطالب )فاعاًل، أو شريكًا، تعد األع (:4المادة )

 أومحرضًا، أو متدخاًل( للعقوبة التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام. 
بر عن حضور المحاضرات أو الدروس النظرية والعملية أو عن األعمال األخرى التي  .أ تقضي االمتناع المد 

 األنظمة والتعليمات بالمواظبة عليها، وكل تحريض  يؤدي إلى هذا االمتناع.
الغش في امتحان أو اختبار تجريه الجامعة أو االشتراك او الشروع فيه، واإلخالل بنظام االمتحان أو الهدوء  .ب

 الواجب توافره فيه.
والسلوك من شأنه اإلساءة إلى سمعة الجامعة  ج.  أي فعل ماس بالشرف أو الكرامة أو األخالق أو مخل بحسن السيرة

أو العاملين فيها، بما في ذلك أي فعل من هذا القبيل يرتكبه الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها 
 الجامعة أو أي نشاط تقوم به.

اك و اإلشتر د.   المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة، أ
 في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة، أو التحريض عليه.
 هـ.   استعمال مباني الجامعة لغيراألغراض التي أعدت لها أو استعمالها دون إذن مسبق.

اإلخالل  تي من شأنهاو.   توزيع النشرات أو إصدار جرائد الحائط الخاصة بالكليات أو جمع التواقيع أو التبرعات ال
 باألمن والنظام الجامعي أو اإلساءة إلى الوحدة الوطنية أو المساس بالشعائر الدينية.
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 ز.   اإلخالل بالنظام الذي تقتضيه المحاضرات أو الندوات أو األنشطة التي تقام داخل الجامعة.
ئة التدريس أو أي من العاملين أو الطلبة ح.   أي عمل يشكل إهانة أو إساءة أو اعتداء يرتكبه الطالب بحق عضو هي

 في الجامعة. 
 طـ.  إتالف ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة أو أي ممتلكات تعود لآلخرين داخل الجامعة.

 ي.   التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال أوراق مزورة ألي أغراض جامعية. 
 بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.ك.    إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير 

 ل.   سرقة أي من ممتلكات الجامعة أو ممتلكات العاملين فيها أو الطلبة.
م.    التحريض أو االتفاق مع الطلبة أو أشخاص آخرين على ارتكاب أعمال عنف أو مشاجرات ضد الطلبة أو 

 أشخاص آخرين داخل الجامعة.
 طائفية أو اقليمية أو الترويج لها داخل الحرم الجامعي.ن.   الدعوة إلى أفكار سياسية أو 

 س.   مخالفة انظمة الجامعة وتعليماتها او قراراتها النافذة.
 ص.  إدخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع إلى الحرم الجامعي.

الطالب إلى الحرم الجامعي  ض.  حيازة مواد مخدرة أو مسكرة أو تعاطيها أو االتجار بها أو الترويج لها أو حضور
 وهو تحت تأثيرها. 

 حيازة أو استخدام أي اداة تعد  سالحًا بموجب تعريف قانون العقوبات األردني لها.  ط. 
 ع.   انتحال شخصية اآلخرين. 

 غ. أي عمل تعتقد الجامعة أنه مخالف للسلوك العام.
 
 ( من هذا النظام على النحو اآلتي: 4تحدد العقوبات على المخالفات التأديبية التي يرتكبها الطالب الواردة في المادة ) (:5المادة )

 التنبيه الخطي. .أ
 اإلخراج من قاعة التدريس واستدعاء األمن عند الضرورة إلخراجه.  .ب

 أثناء تدريسها. ج.  الحرمان من حضور بعض أو كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام
د. الحرمان لمدة محددة من االستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او أكثر من المرافق الجامعية التي تم 

 ارتكاب المخالفة فيها.
 هـ. الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة الطالبية التي ارتكبت المخالفة فيها.

 : األول والثاني والنهائي.و.  اإلنذار بدرجاته الثالث
 ز. الغرامة بما ال يقل عن قيمة ما أتلفه الطالب. 

ح.  إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة، وتغريم الطالب الرسوم المقررة للمواد 
 التي تم إلغاؤها.

 ط.  اعتباره راسبًا في مادة أو أكثر .
 لجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.ي.  الفصل المؤقت من ا

 ك.   الفصل النهائي من الجامعة.
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 ل.   إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول عليها.
 

التحقيق أنه  جة إذا ضبط الطالب أثناء تأدية االمتحان أو االختبار في إحدى المواد متلبسا بالغش أو اثبتت نتي (:6المادة )
 حاول الغش أو اشترك أو شرع فيه توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة: 

 اعتباره راسبا في تلك المادة.  .1
 إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل وتغريمه رسومها كاملة. .8
 فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه. .3

أ. توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بداًل منه  (:7)المادة 
 العقوبات التالية مجتمعة:

 اعتباره راسبًا في ذلك االمتحان أو االختبار. .1
 إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل. .8
 ين على األقل اعتبارًا من الفصل الذي يلي  الفصل الذي ضبط فيه.فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسي .3

 مجتمعة: ب. توقع على الطالب الذي دخل )أو أدى( االمتحان أو االختبار بداًل من طالب آخر العقوبات التالية
 . إلغاء تسجيله في المواد المسجلة له في ذلك الفصل. 1 

 األقل اعتبارًا من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه. . فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على8
ذا كان الشخص الذي دخل قاعة االمتحان من غير طلبة الجامعة فيحال إلى الجهات القضائية المختصة. 3  . وا 

 أ. يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.  (:8المادة )
الة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول إلى الحرم ب. في ح

 الجامعي خالل مدة الفصل إال بإذن مسبق من عميد شؤون الطلبة. 
ج.يحرم الطالب الذي ف صل من الجامعة فصاًل تأديبيا جزئيا  من الحصول على شهادة حسن سلوك، كما يعمم اسم 

 المفصول نهائيًا على الجامعات الرسمية والخاصة كافة. الطالب 
أ. تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة، وتبلغ الجهة المختصة بفرض (: 9المادة )

لى الجهة الموفدة إن وجدت، لى مدير القبول والتسجيل وا  عميد  وعلى العقوبة قرارها إلى عميد الكلية المعني، وا 
 الكلية المعني وضع القرار في لوحة اإلعالنات. 

أ. إذا فصل طالب فصاًل تأديبيًا مؤقتًا مدة فصلين دراسيين أو أكثر وقع بينهما فصل صيفي فال يحق له التسجيل  (:11المادة )
 في هذا الفصل الصيفي حكمًا، وال يعد الفصل الصيفي ضمن عدد الفصول التي تشملها العقوبة. 

 ب.ال تحتسب للطالب المفصول فصاًل موقتأ أي مواد يدرسها خالل مدة فصله في أي جامعة أخرى. 
 أ. ال يحق للطالب المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل إنتهاء التحقيق معه.  (:11المادة )

 ب . توقف إجراءات تخريج الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها. 
. يؤلف مجلس الكلية في الشهر األول من كل عام جامعي لجنة من ثالثة أعضاء باإلضافة إلى عضو رابع 1أ.  (:12المادة )

احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مبنى 
 الكلية.
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 تجديد.. تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة لل8
 . يتولى عميد الكلية إحالة المخالفات إلى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.3
ثالثة أعضاء باإلضافة إلى عضو رابع  . يؤلف عميد شؤون الطلبة في مطلع العام الجامعي لجنة من1ب. 

ي حرم ي المخالفات التي يرتكبها الطلبة فاحتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك للتحقيق ف
 الجامعة خارج مباني الكليات.

 . تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.8
 . يتولى عميد شؤون الطلبة إحالة المخالفات إلى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.3
لى لجنة اخرى للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة ع . يجوز لرئيس الجامعة في حالة الضرورة تشكيل4

 أن تقدم تقريرها للمجلس التأديبي في عمادة شؤون الطلبة.
أ. يؤلف المجلس في مطلع العام الجامعي مجلسًا تأديبيًا يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيسًا، وعميد الكلية التي  (:13المادة )

ن الهيئة التدريسية في الجامعة ويتم تسمية عضو رابع احتياطي من الهيئة يتبعها الطالب وثالثة أعضاء م
التدريسية في الجامعة، وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة إليه من الرئيس أو من عميد شؤون الطبة أو 

 من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال.
 ب.تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد. 

 في حاالت خاصة أن يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيسًا آخر لمدة محددة .ج. للمجلس 
على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة إليها خالل مدة ال تتجاوز أربعة عشر يومًا من  (:14المادة )

مثول طالب المخالف التاريخ إحالتها من الجهات المختصة، وللرئيس تمديدها إن  اقتضت الظروف ذلك وعلى ال
أمام لجان التحقيق أو مجلس التأديب خالل هذه المدة وللجان التحقيق ومجلس التأديب الحق في القيام باإلجراءات 

 التأديبية غيابيًا إذا لم يمثل الطالب المخالف بعد تبليغه عن طريق اإلعالن في الكلية للمرة الثانية . 
لمحددة ألي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب فإنها تستمر في ممارسة صالحياتها إلى أ. إذا انتهت المدة ا (:15المادة )

 أن تشكل لجان جديدة ومجلس جديد يحل محلها. 
ال تحال  ب.  يتم إقرار العقوبات المنسب بها من قبل لجان التحقيق من العميد المعني إذا كانت من صالحياته وا 

 يراه مناسبًا.إلى المجلس التأديبي التخاذ ما 
 تحدد صالحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي: (:16المادة )

لعضو هيئة التدريس أو من يدرس المادة، حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها الفقرات )أ( و)ب( و)ج( من  .أ
 ( من هذا النظام بتبليغ خطي.5المادة )

 ( من هذا النظام. 5وص عليها في الفقرات من )أ( إلى )ط( من المادة )للعميد حق إيقاع العقوبات المنص  .ب
( من هذا النظام وفقا لقناعته بالعقوبة 5ج. لمجلس التأديب حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة )

 المناسبة للمخالفة المعروضة عليه. 
 

أ. تكون جميع القرارات التأديبية نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات )ي( و )ك( و)ل( من  (:17المادة )
( من هذا النظام، إذ يحق للطالب أن يستأنف لدى المجلس أي قرار منها خالل خمسة عشر يومًا من 5المادة )
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 لى القرارات المتخذة بشأن العقوبة أو يعدلها أوتاريخ صدور القرار أو إعالنه في الكلية، وللمجلس أن يصادق ع
ذا لم يستأنف الطالب قرار العقوبة ي عد  القرار التأديبي الصادر بحقه نهائيا.  يلغيها، وا 

 ب.  ال يعاقب الطالب على المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأديبية واحدة. 
ألمن والنظام داخل الحرم الجامعي، ويكون للتبليغات والتقارير التي يتولى موظفو األمن الجامعي المحافظة على ا (:18المادة )

 يقدمونها حجيتها ما لم يثبت عكس ذلك. 
للرئيس أن يتولى اختصاصات مجلس التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة الضرورة  (:19المادة )

عة او اضطراب أو إخالل بالنظام فيها، ويبلغ الرئيس كحدوث  مشاجرات او شغب أو اعتداء على ممتلكات الجام
 قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى المجلس. 

للجامعة االستمرار في إجراءاتها التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى  (:21المادة )
 طلبة ال يمنع من مالحقته قضائيًا وفقًا ألحكام القانون. جهات أخرى كما أن توقيع عقوبة تأديبية بحق أي من ال

للرئيس الحق بمالحقة أي من الطلبة قضائياً وفقاً ألحكام القوانين النافذة، وذلك في الحاالت التي يرى أنها تستدعي  (:21المادة )
 مثل هذا اإلجراء. 

 يضع الرئيس التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام ويرفعها لمجلس األمناء إلقرارها.   (:22المادة )
 يبت المجلس في األمور التي لم يرد فيها نص في هذا النظام. (: 23المادة )
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 عليمات منع التدخين في الجامعة ت
 6112( لسنة 62ية الخاصة رقم )ردنقانون الجامعات األ( الفقرة )ه( من 2صادرة بمقتضى المادة رقم )

 

 6112/6112ة العام الجامعيياتعليمات منع التدخين في الجامعة" ويعمل بها اعتباراً من بدتسمى هذه التعليمات ":(0المادة )

 ذلك:أدناه ما لم تدل القرينة على غير للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها (:8المادة )

 ية.ردنالجامعة: جامعة الزيتونة األ    

 الرئيس: رئيس الجامعة.    

 الشركات المتعاقدة مع الجامعة. أو العامل: الموظف في الجامعة    

المنصوص عليها في المادة تسري هذه التعليمات على كل عضو هيئة تدريس وعامل وطالب في الجامعة يرتكب المخالفات (: 3المادة )

 ( من هذه التعليمات.4)

ا منها للعقوبات التأديبية أيتعتبر األعمال التالية مخالفات تعرض عضو هيئة التدريس والعامل والطالب الذي يرتكب (: 4المادة )

 المنصوص عليها في هذه التعليمات: 

 قاعاتها ومرافقها وحافالتها.التدخين بكل أشكاله المعروفة داخل الجامعة ومكاتبها و –أ    

 ما شابهها داخل مباني الجامعة. أو رمي أعقاب السجائر –ب    

 دعوة اآلخرين وتحريضهم على التدخين داخل مباني الجامعة.  .ج    

 بيع السجائر وأصناف التدخين األخرى، والترويج لها داخل الجامعة. –د    

( على 4الطالب المخالف الواردة في المادة ) أو العامل أو التي يرتكبها عضو هيئة التدريس تحدد العقوبات على المخالفات(: 5المادة )

 النحو التالي:

 ( ديناراً إذا كان المخالف عضو هيئة تدريس.61الغرامة المالية بما ال يقل عن ) –أ    

 ( ديناراً إذا كان المخالف عامالً.05الغرامة المالية بما ال يقل عن ) .ب   

 المخالف طالباً.( ديناراً إذا كان 01الغرامة المالية بما ال يقل عن ) .ج   

تودع الغرامات وتحفظ في الدائرة المالية في حساب خاص، وتصرف لمساعدة طلبة الجامعة الفقراء من خالل لجنة يشكلها  (: 6المادة )

 ة.ياالرئيس لهذه الغ

 النحو اآلتي:تحصل الغرامة من المخالفين على (: 7المادة )

 العامل المخالف في الشهر الذي تقع فيه المخالفة، ويبلغ بذلك. أو تحسم من راتب عضو هيئة التدريس –أ      

 تضاف إلى الرسوم المستحقة على الطالب في الفصل الدراسي الذي تقع فيه المخالفة. –ب     

 مدير الدائرة. أو بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية (5قاع العقوبات المنصوص عليها في المادة )ييتم إ(: 2المادة )

 غات والتقارير التيالجامعة ومرافقها، ويكون للتبلي يتولى موظفو أمن الجامعة المحافظة على عدم التدخين في مباني –أ (: 9المادة )

 يقدمونها حجة الثبات المخالفة.

 ثبات المخالفة.اء األقسام  التي يقدمونها حجة إليكون لتقارير رئاسة الجامعة والعمداء ورؤس –ب             
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 يةردنتعليمات الدراسة الخاصة في جامعة الزيتونة األ
 

    بها بدءاً من  تاريخية" ، ويعمل  ردنتسممممممى  هذه التعليمات "تعليمات الدراسمممممة الخاصمممممة في جامعة الزيتونة األ( : 0)المادة 

 صدورها.

 

 يجوز  أن يسجل للدراسة الخاصة في بعض المواد في الجامعة أشخاص من الفئات اآلتية:( : 8المادة )

خارجه، ويرغبون  في دراسة  بعض  أو ردنمعاهد جامعية عليا داخل األ أو الطلبة الذين يدرسون في جامعات .0

 أكثر. أو المواد  في الجامعة، مدة فصل دراسي واحد

لوظائف ا أو األفراد الذين يرغبون في تعميق معرفتهم التخصصية، بهدف تحسين أدائهم ومهاراتهم في األعمال .6

 الذين يرغبون  في إغناء معرفتهم الثقافية والعلمية. أو بها،التي يقومون 

 

 ( :3)المادة 

 : يشترط في قبول المتقدم للتسجيل  في الدراسة الخاصة  ما يأتي:الً أو 

ما يعادلها،  بمعدل ال يقل عن الحد األدنى   أو يةردنأن يكون حاصالً على شهادة  الدراسة الثانوية العامة األ -أ

 المطلوب  للدراسة، حسب أسس القبول النافذة.

 التسجيل فيها. أن تتوافر الشواغر في المواد التي يرغب -ب

  ً معاهد عليا غير جامعة الزيتونة  أو ) أ (الطلبة المسجلون  للدراسة في جامعات لو: يستثني من الشرط األثانيا

 الخاصة. ية ردناأل

  ً  كلتيهما: وأ الوثيقتين اآلتيتيينفي الدراسة  الخاصة تقديم إحدى : يطلب من الطالب الذي يرغب بالتسجيل  ثالثا

 ما يعادلها. أو كشف عالمات شهادة الدراسة الثانوية العامة، .أ

 معهد جامعي آخر. أو وثيقة إثبات التحاقه بالدراسة في جامعة .ب

  ً  : يقبل الطلبة في الدراسة الخاصة بقرار من رئيس الجامعة، بناء على توصية  من مدير القبول والتسجيل.رابعا

 

 ( :  4المادة )

الذين ال تنطبق عليهم  شروط القبول في المواد التي يرغبون  في تسجيلها، طلبةً مستمعين، إذ يجوز تسجيل الطلبة 

 يسمح بحضورهم المحاضرات فقط، وال يطلب منهم التقدم المتحاناتها.

 

 

 ( :5المادة )

   إذا قبل طالب في برنامج البكالوريوس في إحدى كليات الجامعة ، وسممبق له أن درس مواد دراسممة خاصممة   .0

في الجامعة، وكانت هذه المواد ضممن خطته الدراسمية، يحسمب له من هذه المواد ست وثالثون ساعة معتمدة 

 على األكثر.

 تدخل عالمات المواد التي درسها الطالب دراسة خاصة وحسبت له ضمن معدله التراكمي. .6

 

 امأحكواالمتحانات والعالمات واالنسحاب وتطبق على الطلبة المسمجلين في الدراسمة الخاصة شروط المواظبة  ( :6المادة )

 ة الجامعة وتعليماتها.أنظمالتأديب الواردة في 

 

الحد األعلى للعبء الدراسي  في الفصل الواحد لطالب الدراسة الخاصة هو اثنتا عشرة ساعة معتمدة  في الفصل  ( :7المادة )

 في الفصل الصيفي.( ساعات 2االعتيادي، ويجوز بموافقة العميد أن تزيد عن ذلك و)
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يسممتفيد طالب الدراسممة الخاصممة من جميع الخدمات والتسممهيالت الجامعية المتوافرة، ويمنح هوية جامعية خاصممة  ( :2المادة )

 لهذا الغرض.

 

 يعطى طالب الدراسة الخاصة وثيقة  تثبت المواد التي درسها وعالماته  في كل  منها. ( :9المادة )

 

 العمداء في الحاالت التي لم يرد  عليها نص في هذه التعليمات.يبت مجلس :  (01المادة )

  

 عمداء الكليات ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.:  (00المادة )
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 نيةزيتونة األردالمنح  والتسهيالت على رسوم الساعات الدراسية للطلبة في جامعة التعليمات 
 

 

  :( 1المادة ) 

(  ألردنيةزيتونة االمنح والتسمهيالت على رسموم السماعات الدراسية المعتمدة للطلبة في جامعة التعليمات تسممى هذه التعليمات ) 

 ويعمل بها من تاريخ اقرارها .

 (:   2المادة ) 

 عام جامعي .تطبق هذه التعليمات على الطلبة المسجلين في الفصلين الدراسيين األول والثاني من كل 

 : ( 3المادة ) 

من رسممموم السممماعات الدراسمممية المعتمدة للطلبة المقبولين في الجامعة ومعدلهم في شمممهادة  % 40تمنح الجامعة خصمممماً بنسمممبة 

 .  % 90الثانوية العامة األردنية  ال يقل عن 

 (:  4)  المادة

 -للطلبة األخوة على النحو التالي :  تمنح الجامعة خصماً اضافياً على رسوم الساعات الدراسية المعتمدة

 .% 10يحصل األخ الثاني على خصم بنسبة   -أ  

 .% 15يحصل األخ الثالث على خصم بنسبة  -ب  

 .% 20يحصل األخ الرابع على خصم بنسبة  -ج  

 وتبقى نسبة الخصم سارية بغض النظر عن تخرج أو فصل أي منهم من الجامعة .

 (:  5)  المادة

 . % 31تمنح الجامعة ألبناء أعضاء مجلس األمناء خصماً على رسوم الساعات الدراسية المعتمدة بنسبة 

 (: 6)  المادة

 -تمنح الجامعة ألبناء العاملين فيها خصماً على رسوم الساعات الدراسية المعتمدة على النحو التالي :  

 الجامعة من سنتين إلى خمس سنوات .ألبناء العاملين الذين تتراوح خدمتهم في  %25  -أ  

 ألبناء العاملين الذين تتراوح خدمتهم في الجامعة من ست سنوات إلى عشر سنوات . %30 -ب  

  ألبناء العاملين الذين تزيد خدمتهم عن عشر سنوات . %35 -ج 

 (: 7)  المادة

تمنح الجامعة للطالب المتفوق أكاديمياً ) األول علــى التخصص ( خصماً على رسوم الساعات الدراسية للفصل الذي يلي فصل  

 -زيادة على أية خصومات ممنوحة له ضمن الشروط التالية :  % 25التفوق بنسبة 

 صل فيه على التفوق .( ساعة معتمدة خالل الفصل الدراسي الذي ح 15أن يكون الطالب مسجالً )   -أ 

 ) بتقدير جيد جداً ( . % 76أن ال يقل المعدل الفصلي عن   -ب 

 ال تحسب من ضمن المواد المسجلة المواد اإلستدراكية أو مادة العلوم العسكرية .  -ج 

  -يحدد المستوى األكاديمي للطالب على النحو التالي :  -د 

 ( ساعة . 0 –  32مستوى السنة األولى )   - 

 ( ساعة . 33 – 65مستوى السنة الثانية )  - 

 ( ساعة . 66 – 98مستوى السنة الثالثة )   - 
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 ( ساعة . 99 – 132مستوى السنة الرابعة )  - 

 ( ساعة . 133 – 160مستوى السنة الخامسة )  - 

  -(:  2)  المادة

 لكل من الفئات التالية :  % 15تمنح الجامعة خصماً على رسوم الساعات الدراسية المعتمدة بنسبة 

 أبناء المنتسبين إلى القوات المسلحة األردنية و المتقاعدين منهم. - 1

أبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم األردنية ، والتعليم الخاص ، والمنتسممممبين إلى نقابة المعلمين األردنيين والمتقاعدين  - 2

 منهم جميعاً.

 أبناء المنتسبين إلى مديرية األمن العام والمتقاعدين منهم. - 3

 أبناء المنتسبين إلى مديرية الدفاع المدني والمتقاعدين منهم. - 4

 أبناء القضاة األردنيين والمتقاعدين منهم. - 5

 أبناء المنتسبين إلى دائرة المخابرات العامة والمتقاعدين منهم. - 6

 أبناء العاملين في الملكية األردنية وسلطة الطيران المدني األردنية. - 7

 الطلبة المحتاجين في حال اثبات ذلك. – 2

 (: 9)  المادة

أو تتم زيادته للطالب الحاصممل على خصممم أصممالً  % 35تمنح الجامعة خصممماً على رسمموم السمماعات الدراسممية المعتمدة بنسممبة  

الدراسية المعتمدة لكل طالب يتوفى والده وهو على مقاعد الدراسة في الجامعة بحيث يكون قد من رسوم الساعات  %35ليصبح 

 أنهى نصف الخطة الدراسية من عدد الساعات الدراسية المعتمدة .

 (:  01)  المادة

 هذه التعليمات.  ( من2( و)5( و)4ال يجوز الجمع بين أكثر من خصم بإستثناء الخصومات المذكورة في المواد ذوات االرقام )

 (: 00)  المادة

 يُمنح طلبة الدراسات العليا خصماً على رسوم الساعات الدراسية المعتمدة على النحو التالي: 

 للطبة الحاصلين على تقدير جيد جداً في البكالوريوس . %30 -أ 

 للطلبة الحاصلين على تقدير ممتاز في البكالوريوس . %40  -ب 

 (:  08)  المادة

 حال حصول الطالب على عقوبة اإلنذار فما فوق، يلغى الخصم الممنوح له وتثبت العقوبة له في سجله األكاديمي .في 

 (: 03)  المادة

في برنامج البكالوريوس في أي فصممل من الفصممول الدراسممية ،  % 60في حال حصممول الطالب على معدل فصمملي أقل من   -أ 

 يليه .يوقف الخصم الممنوح له في الفصل الذي 

في برنامج الماجسممتير في أي فصممل من الفصممول الدراسممية ،  % 75في حال حصممول الطالب على معدل تراكمي أقل من  -ب 

 يوقف الخصم الممنوح له في الفصل الذي يليه .

 : (04المادة )

 يجوز تقسيط رسوم الساعات الدراسية على دفعات وبما يتناسب مع حالة الطالب المادية .

 (:  05)  المادة

 تعاد رسوم الفصل الدراسي لذوي الطالب المتوفى في الفصل الدراسي الذي توفى فيه.

 (: 06)  المادة

 رئيس الجامعة ومدير الدائرة المالية مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.  
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 ية ردنالنظام الداخلي للمراكز العلمية في جامعة الزيتونة األ
 

لقانون الجامعات وفقاً يسمى هذا النظام ) النظام الداخلي للمراكز العلمية في جامعة الزيتونة األردنية ( صادر  ( : 0المادة ) 

 األردنية النافذ .

 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : ( : 8المادة ) 

 جامعة الزيتونة األردنية  .الجامعة :  

 الرئيس : رئيس الجامعة .

 المركز : المركز العلمي في الجامعة .

 المدير : مدير المركز .

 يُنشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس التعليم العالي بناًء على تنسيب مجلس األمناء. -أ ( : 3المادة ) 

طبيعمة خماصممممممة في مجماالت البحث أو التدريس أو التدريب أو تهمدف المراكز إلى تحقيق غمايمات علميمة ذات  -ب

 التأهيل أو خدمة المجتمع أو غيرها  .

( سبعة أعضاء يتم تعيينهم بموجب تعليمات تصدر عن هذا 2يكون لكل مركز مجلس ال يزيد عدد أعضائه على ) -أ ( : 4المادة ) 

 النظام .

 سنة قابلة للتجديد .يدير المركز مدير يعين بقرار من الرئيس لمدة  -ب

 يمارس مجلس المركز صالحياته بموجب تعليمات يقرها مجلس األمناء . ( : 5المادة ) 

يجوز للمركز منح " شممممممهادات " وفقاً للنظام الداخلي لمنح الدرجات العلمية و الدرجات الفخرية والشممممممهادات في  ( : 6المادة ) 

 ح مثل هذه الشهادات .الجامعة إذا كانت طبيعة أهداف المركز تقتضي من

 يعين العاملون في المركز وفقاً للقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ويخضعون ألحكامها . ( : 7المادة ) 

يصمممدر مجلس األمناء التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام، بما في ذلك تحديد األهداف الخاصمممة بكل مركز  ( : 2المادة ) 

 ووضع هيكله التنظيمي وغير ذلك من الشؤون التي تهم المركز .
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 في جامعة الزيتونة األُردنية تعليمات مركز الحاسوب

 ( ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.6102تسمى هذه التعليمات )تعليمات مركز الحاسوب في جامعة الزيتونة األردنية لسنة  (:0المادة )

 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: (:8المادة )

 الجامعة  :  جامعة الزيتونة األردنية.

 :  رئيس الجامعة.  الرئيس          

 :   مركز الحاسوب.  المركز 

 :  مجلس المركز.  المجلس

 . رئيس مجلس المركزرئيس المجلس :  

 المدير   :   مدير المركز. 

 يُعد  المركز دائرة من دوائر الجامعة ويرتبط ادارياً بالرئيس.(: 3المادة )

 يهدف المركز إلى مايلي: (:4المادة )

 عة.الجامتقديم الدعم الفني لبيئة عمل المنظومات الحالية التي تعمل عليها الكليات والدوائر والمراكز المختلفة في  .0

 تطوير أي برمجيات ضرورية لتحسين آليات العمل في الجامعة.  .8

االلكتروني وتطويره، وربطه بقواعد البيانات، مما يسهل االستخدام والوصول األمثل  التحديث المتواصل لموقع الجامعة .3

 للمعلومات والخدمات المطلوبة. 

 صيانة أجهزة الحاسوب في الجامعة وملحقاتها.  .4

 مجيات الموجودة على األجهزة، والتأكد من تحديثها بشكل مستمر.صيانة البر .5

 صيانة ملحقات الشبكة المعلوماتية الموزعة في سائر أنحاء الجامعة، لضمان حصول الجميع على خدمة االنترنت. .6

ها تحديثانشاء مختبرات حاسوب ألغراض التدريس واالمتحانات اإللكترونية في كليات الجامعة ومراكزها، والعمل على  .7

 وصيانة أجهزتها.

 . تقديم الدعم الفني الالزم للكليات في مجال التعليم اإللكتروني.2

 للمركز مجلس يتألف من سبعة أعضاء على النحو اآلتي:(: 5المادة )

 الرئيس . .أ

 المدير عضواً ومقرراً.  .ب

.  ثالثة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من حملة درجة الدكتوراة من ذوي التخصصات ذات العالقة بعمل المركز ج

 يعي نهم الرئيس بالتنسيق مع العمداء المعنيين لمدة عامين قابلة  للتجديد مرة واحدة. 

ج الجامعة يختارهما الرئيس بتنسيب من المدير . عضوان من ذوي الخبرات والتخصصات ذات العالقة بعمل المركز  من خارد

 لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة.

 . للرئيس أن يفوض أحد نوابه ليكون رئيساً للمجلس .ه

 يتولى المجلس الصالحيات اآلتية: :(6المادة )

 مناقشة خطة عمل المركز وتقريره السنوي والتنسيب للرئيس بالموافقة عليها. .أ

 موازنة المركز ورفعها إلى الرئيس إلقرارها.مناقشة مشروع  .ب

 بناء خطط واستراتيجات الحوسبة واستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات في الجامعة. .ج

 .  متابعة أداء المركز وتنفيذ الخطط والمشاريع التي يكلف بها.د



 Al-Zaytoonah University of Jordan كتاب القوانين واألنظمة والتعليمات جامعة الزيتونة األردنية
 

QM11/0001 – page 125/142  
 

 وتدريبهم والنظر في هيكله التنظيمي.. مناقشة حاجات المركز من الكوادر البشرية واإلدارية وتحديد متطلبات تأهيلهم هـ

 . العمل على توطيد عالقات المركز بمراكز الحاسوب والمعلومات في الخارج.و

 . مناقشة أي تقارير أو أُمور أخرى يعرضها رئيس المجلس أو المدير.ز

 يتولى رئيس المجلس الصالحيات والمسؤوليات اآلتية:  (:7المادة )    

 الضرورية لتمكين المركز من تحقيق أهدافه.توفير المتطلبات  .أ

 . التوقيع على االتفاقيات والعقود بعد اقرارها بناًء على تفويض من الرئيس.ب

 . االتصال بالجهات المعنية داخل المملكة وخارجها لتحقيق أهداف المركز والوصول إلى غاياته ضمن أحكام هذه التعليمات.ج

 شهر على األقل بدعوة من رئيس المجلس أو من يفوضه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. يجتمع المجلس مرة كل(: 8المادة )

 يعين المدير بقرار من الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد. -أ (:9المادة )

لمعمول اتحدد الواجبات والحقوق الوظيفية والمالية واإلدارية للمدير بموجب الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي والتشريعات  -ب

 بها في الجامعة.

 يتولى المدير الصالحيات والمسؤوليات اآلتية: (:10المادة )

 تنفيذ قرارت المجلس. .أ

 إدارة شؤون المركز واإلشراف المباشر على تنفيذ خطة عمله ومهامه. .ب

 . تمثيل المركز لدى الجهات ذات العالقة بعمله.ج

 لمناقشته.. إعداد مشروع موازنة المركز وتقديمه إلى المجلس د

 . إعداد برامج المركز وخطط عمله وتقديمها إلى المجلس لمناقشتها.هـ

 . إعداد مسودات العقود واالتفاقيات بين المركز والجهات المستفيدة.و

 . تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن نشاطات المركز وانجازاته وأي تقارير أخرى يقتضيها عمل المركز.ز

 .  حاجات المركز من الكوادر االدارية والفنيةالتنسيب إلى الرئيس ب. ح

 أي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس. .ط

 تتكون الموارد المالية لموازنة المركز السنوية مما يلي: (:11المادة )

 العوائد المتحققة من الخدمات التي يقدمها المركز وفق أُسس يقرها مجلس العمداء بتنسيب من المجلس. .أ

 والمساعدات والمنح وأي عوائد تقبل وفقاً لقانون الجامعات األردنية النافذ وألنظمة الجامعة وتعليماتها. التبرعات والهبات  .ب

 . ما تخصصه الجامعة في موازنتها من مبالغ لدعم نشاطات المركز.ج

 موافقة الرئيس. يقع تحت طائلة المسؤولية التأديبية كل من يؤدي عمالً يقع ضمن دائرة اختصاص المركز دون (:12المادة )

 يبت الرئيس في الحاالت التي لم تنص عليها هذه التعليمات. (:03المادة )

 الرئيس ورئيس المجلس والمدير مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات. (:04المادة )
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 في جامعة الزيتونة األُردنية وخدمة المجتمع  االستشاراتتعليمات مركز 

 
(  ويعمل بها من 2017تُسمى هذه التعليمات )تعليمات مركز االستشارات وخدمة المجتمع في جامعة الزيتونة األردنية لسنة  (:0المادة )        

 تاريخ اقرارها. 

 : يكون للكلمات اآلتية، حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: (8المادة )       

 . الجامعة        :  جامعة الزيتونة األردنية

 . :  رئيس الجامعة  الرئيس 

 . المركز         :  مركز االستشارات وخدمة المجتمع

 . مجلس المركز :   المجلس

 . : رئيس مجلس المركز رئيس المجلس 

 . مدير المركز :     المدير

 .مهمة تدريبية أو مهمة استشارية يعقدها المركز مع أي جهة أخرى مستفيدة : أي اتفاقية تستهدف تنفيذ دراسة أو      االتفاقية

 : الخدمات االستشارية والفنية والتدريبية وخدمة المجتمع.      الخدمات

 الجامعة ويرتبط إدارياً بالرئيس. دائرة من دوائريُعد  المركز  (:3المادة )       

استثمار قدرات الجامعة العلمية والمادية والبشرية لخدمة المجتمع المحلي واالقليمي وتقديم الحلول العلمية يهدف المركز إلى  (:4المادة )      

والعملية المناسبة لبعض القضايا التي تواجهها هذه المجتمعات ، وتنمية مهارات العاملين في الجامعة وخبراتهم وتوفير الحوافز 

 : سهام في تحقيق أهداف المركز وذلك عن طريقالمادية والمعنوية لهم وتشجيعهم على اإل

ً  تقديم االستشارات والخدمات -أ  .واإلشراف على تنظيمها وإدارتها وتنفيذها مقابل أجور يتفق عليها مسبقا

 عقد الدورات والبرامج والورش التدريبية للطلبة والمجتمع المحلي مقابل رسوم معلومة ومعلنة. -ب

 يتألف من سبعة أعضاء على النحو اآلتي : للمركز مجلس (:5المادة )

 الرئيس . -أ

 المدير عضواً ومقرراً . -ب

ثالثة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من حملة درجة الدكتوراة من ذوي التخصصات ذات العالقة بعمل المركز يعين هم  -ج

 مرة واحدة.الرئيس بالتنسيق مع العمداء المعنيين لمدة عامين قابلة للتجديد 

عضوان من ذوي الخبرات والتخصصات ذات العالقة بعمل المركز من خارج الجامعة يختارهما الرئيس بتنسيب من المدير  -د

 لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة.

 للرئيس أن يفوض أحد نوابه ليكون رئيساً للمجلس . -ه

 يتولى المجلس الصالحيات اآلتية: (: 6المادة ) 

 خطة عمل المركز وتقريره السنوي والتنسيب للرئيس بالموافقة عليها.مناقشة  -أ

 .بأي تعديالت على تعليمات المركز وأي سياسات واجراءات لتنظيم عملهالتنسيب للرئيس  -ب

 المصادقة على االتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات المستفيدة. -ج

 ل المركز والنهوض بمستواه.تقديم أي اقتراحات وتوصيات إلى الرئيس تتعلق بدعم عم -د
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 مناقشة مشروع موازنة المركز ورفعها إلى الرئيس إلقرارها. -ه

 مناقشة التقرير السنوي للمركز واقراره قبل رفعه الى الرئيس .   -و

 مناقشة أي تقارير أو أمور أخرى يعرضها رئيس المجلس أو المدير.   -ز

 والمسؤوليات اآلتية:يتولى رئيس المجلس الصالحيات  (:7المادة )

 توفير المتطلبات الضرورية لتمكين المركز من تحقيق أهدافه. -أ

 التوقيع على االتفاقيات والعقود بعد إقرارها بناًء على تفويض من الرئيس. -ب

 التعليمات.االتصال بالجهات المعنية داخل المملكة وخارجها لتحقيق أهداف المركز والوصول إلى غاياته ضمن أحكام هذه    - ج

 يجتمع المجلس مرة كل شهر على األقل بدعوة من رئيسه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. (:2المادة )

 (:9المادة )

 يعين المدير بقرار من الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد.    -أ     

تحدد الواجبات والحقوق الوظيفية والمالية واإلدارية للمدير بموجب الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي والتشريعات    -ب

 المعمول بها في الجامعة.

 يتولى المدير الصالحيات والمسؤوليات اآلتية: (:01لمادة )ا

 إدارة شؤون المركز واإلشراف المباشر على تنفيذ خطته. -أ

 الجهات ذات العالقة بعمله. تمثيل المركز لدى  -ب

 إعداد مشروع موازنة المركز وتقديمه إلى المجلس لمناقشته.   -ج

 إعداد مسودات العقود واالتفاقيات بين المركز والجهات المستفيدة.   -د

 إصدار نشرات عن المركز وأهدافه ونشاطاته وتوزيعها.    -هـ

 إعداد قاعدة بيانات بأصحاب الكفاءات العلمية المتوفرة في الجامعة وخارجها القادرة على تقديم الخدمات للجهات المستفيدة.  -و

 التنسيب إلى الرئيس بتكليف أشخاص للقيام باالستشارات الفنية والخدمات الالزمة لعمل المركز. -ز

 كل عام فضالً عن أي تقارير أخرى يقتضيها عمل المركز. تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن أعمال المركز في نهاية -ح

 التنسيب إلى الرئيس بحاجات المركز من الكوادر االدارية والفنية.  -خ

 أي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس.   -ط

حسب األسس يقدم المركز خدماته من استشارات ودورات وغير ذلك وفقاً التفاقيات يعقدها مع الجهات المستفيدة  (:00المادة )

 والشروط التي يحددها المجلس.

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى "صندوق مركز االستشارات وخدمة المجتمع" تودع فيه إيراداته، ويفتح فيه حساب  :(08المادة )

 خاص لكل نشاط من نشاطاته تقيد فيه إيرادات هذا النشاط ونفقاته.

 مركز السنوية مما يلي:تتكون الموارد المالية لموازنة ال (:03المادة )

 العوائد المتحققة من نشاطات المركز. -أ

 .التبرعات والهبات والمساعدات والمنح وأي عوائد تقبل وفقاً لقانون الجامعات األردنية النافذ وألنظمة الجامعة وتعليماتها -ب

 التي يحققها المركز.ما قد تخصصه الجامعة في موازنتها من مبالغ لدعم نشاطات المركز كسلف تسدد من العوائد  -ج

 الدورات واالستشارات التي يقدمها المركز في حاالت يقدرها المدير. -د

تُصرف للمكلفين بتنفيذ برامج المركز من داخل الجامعة أو من خارجها مكافآت مالية لقاء عملهم بتنسيب من المدير وقرار  (:04المادة )

 االتفاقيات المبرمة.من الرئيس وفقاً ألنظمة الجامعة وتعليماتها أو 

 تُوزع إيرادات النشاطات التي يقدمها المركز على النحو اآلتي: (:05المادة )

( لمن يكلف باالستشارة أو الدراسة إذا تم هذا النشاط أو الدراسة داخل الجامعة %51( من اجمالي اإليرادات للمركز و)%51)  -أ

 باستخدام مرافقها وخدماتها األخرى.
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( لمن يكلف باالستشارة أو الدراسة إذا أنجز هذا النشاط دون استخدام مرافق الجامعة %25اإليرادات للمركز و) ( من اجمالي%65)  -ب

 وخدماتها األخرى.

 تصرف األُجور والمكافآت المتعلقة بالدورات والورش التدريبية بأمر من الرئيس بناًء على تنسيب المدير. -ج

( من رسوم اشتراك العاملين فيها في الدورات التي تقع ضمن تخصصات وظائفهم وتؤدي الى %25تتحمل الجامعة )  -أ  (:06المادة )

 تحسين أدائهم.

 ( من رسوم اشتراك العاملين فيها في الدورات التي ال تقع ضمن تخصصات وظائفهم.%65تتحمل الجامعة ) -ب              

 خاصة للعاملين في الجامعة بموافقة الرئيس.يعقد المركز برامج تدريبية   -ج   

ال ترد الرسوم المدفوعة من الراغبين في االلتحاق ببرامج المركز ودوراته إال في حال تعذر انعقاد البرنامج في  (:07المادة )

 الوقت المحدد.

وإيداعها في حسابه كما تقوم  تتولى الدائرة المالية في الجامعة تحصيل رسوم الدورات وقبض إيرادات المركز (:02المادة )

 بصرف النفقات المترتبة على عمل المركز.

تُصرف سلفة نفقات نثرية باسم المدير أو من ينيبه رسمياً وذلك للصرف منها على نشاطات المركز وتسوى حسب  (:09المادة )

 األصول.

يستوفى منه خمسة دنانير على كل شهادة إضافية يطلبها يمنح المشارك في الدورة شهادة ، وإذا طلب شهادة إضافية  (:81المادة )

 ويستوفى كذلك مبلغ دينارين لتصديق صورة عن الشهادة.

 يقع تحت طائلة المسؤولية التأديبية كل من يؤدي عمالً يقع ضمن دائرة اختصاص المركز دون موافقة الرئيس. (:80المادة )

 تنص عليها هذه التعليمات.يبت الرئيس في الحاالت التي لم  :(88المادة )

 .الرئيس ورئيس المجلس والمدير مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات (:83المادة )
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 في جامعة الزيتونة األُردنيةاألمن الجامعي تعليمات 

 
 تسمى  هذه التعليمات "تعليمات األمن في جامعة الزيتونة" ، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ اقرارها. ( :0المادة )

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه إال إذا دلت القرينة على ( :8المادة )

 خالف ذلك: 

 الجامعة: جامعة الزيتونة األردنية 

 األمن: األمن الجامعي

 الممتلكات: العقارات والمنقوالت التي تمتلكها الجامعة أو التي تقع في الحرم الجامعي. 

 الغير: العاملون في الجامعة وطلبتها وزوارها أثناء وجودهم في الجامعة بطريق مشروع.  

من الجامعي ومن مهام الدائرة المحافظة على النظام العام داخل الحرم الجامعي، وضمان تنشأ في الجامعة دائرة لا (:3المادة )

 مملوكة لها أو للغير.  أمن كافة ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة، سواء كانت

:يُراعى في تعيين موظف األمن األمور اآلتية: (4المادة )  

 ان يكون اردني الجنسية .0

ً أن ال يزيد عمر  .6  الموظف عن خمسين عاما

 ان ال يقل المؤهل العلمي لموظف األمن عن التعليم الثانوي .3

 ان يكون الئقا صحيا وغير مصنف بالدرجة الطبية الرابعة أو األعلى. .4

 أن ال يكون مرتبطا مع أي جهة أخرى .5

 أن يحضر شهادة عدم محكومية. .2

 ائية وفق ما يرتبه مدير دائرة األمن الجامعيأن يتعهد بالموافقة على العمل ضمن الفترتين الصباحية والمس .2

 أن يقوم بالعمل المنوط به بكل امانة واخالص. .2

 أن يحضر كافة االوراق والوثائق المطلوبة منه عند التعيين. .2

 أن يخضع لفترة تجربة مدتها ثالثة شهور. .01

 

يناط بمدير األمن الجامعي مسؤولية تنفيذ هذه التعليمات، وهو المسؤول عن تنظيم األمن، ووضع الترتيبات الالزمة  (:5المادة )

 لتطبيق التعليمات. 
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يناط باألمن الجامعي مراقبة جميع البوابات الرئيسية والفرعية في الجامعة على مدار أربع وعشرين ساعة، ويتولى  ( :6المادة )

 ت اآلتية: األمن الواجبا

تنظيم دخول العاملين والطلبة والزوار ومنع دخول من ال يحمل بطاقة الجامعة او تصريحاً من رئاسة الجامعة،  .0

 ويحق لالمن الجامعي التفتيش يدوياً أو من خالل االجهزة االلكترونية. 

 تنظيم دخول السيارات وخروجها  وتطبيق التعليمات الخاصة بذلك. .6

 و إخراج أي مواد أو لوازم بدون تصريح رسمي. عدم السماح بادخال أ .3

 إغالق األبواب الرئيسية ليالً وعدم فتحها إال بعد التأكد من الشخص الداخل أو الخارج.  .4

 عدم السماح بدخول أي مركبة الى حرم الجامعة والتي تعود ملكيتها للغير إال بتصريح خاص.  .5

 التحقق من هوية أي شخص يشتبه به.  .2

 ماكن المخصصة للوظيفة وعدم تركها او استخدامها للتجمع غير الوظيفي. البقاء في األ .2

 عدم السماح بدخول األسلحة بأنواعها وأي مواد أُخرى تسبب الضرر العام إلى الجامعة.  .2

 عدم السماح للعاملين في الشركات العاملة داخل حرم الجامعة التأخر او المبيت داخل حرم الجامعة.  .2

 حرم الجامعة بإبراز هويته ألمن الجامعة عندما يطلب منه ذلك.يلتزم كل شخص يدخل  .01

يناط باألمن الجامعي مسؤولية القيام بحراسة كل مبنى او منشأة أو مرفق داخل حرم الجامعة وعلى مدار أربع  (:7المادة )

 وعشرين ساعة، وتشمل هذه الواجبات مايلي: 

 الرسمي وتسليم المفاتيح  إلى األمن على الباب الرئيسي. التأكد من إغالق المباني بعد انتهاء ساعات الدوام .أ

 ب. التأكد باستمرار من صالحية األبواب وحمايتها من أي عبث. 

ج. المحافظة على المنشآت والممتلكات من أعمال العبث والتخريب والسرقة وكذلك المحافظة على سالمة المزروعات 

 والحدائق العامة في الجامعة. 

لى خزانات المياه والبئر االرتوازي ومرافق التدفئة والخدمات وعدم السماح ألي شخص باالقتراب منها إال د. المحافظة ع

 للعمل المسموح به. 

يناط باألمن المسؤوليات األخرى اآلتية:   (:2المادة )  

 منع إلصاق أو توزيع اي مادة غير مصرح بها في الجامعة، ومحاولة التعرف على المسؤول عن ذلك.  .أ

 اإلبالغ عن أية تصرفات شاذة ومنحرفة ومعرفة مرتكبيها.  .ب

 ج.  منع المشاجرات واعمال الشغب وكل ما يهدد امن الجامعة واالبالغ عن هذه المشاجرات. 

د. االشراف بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة على كافة االنشطة التي تجري داخل الجامعة كتسجيل الطلبة واجراء 

 واحتفاالت التخريج واالحتفاالت الفنية وأية انشطة أخرى.االنتخابات 

تناط باألمن مسؤولية القيام بحراسة األسوار الخارجية للجامعة، والتأكد من سالمة االسالك الشائكة حول حرم  ( :9المادة ) 

 الجامعة، ومنع االقتراب منها أو العبث فيها او الدخول منها وذلك على مدار الساعة.

 (: 01المادة )

تحدد الجامعة زياً خاصاً لجميع أفراد االمن يتم ارتداؤه أثناء الدوام، ويلتزم افراد األمن بارتداء هذا الزي إضافة إلى  .أ

 المحافظة على المظهرالالئق، وارتداء الباجة الخاصة بهم.
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 األمن الجامعي.  كل فرد من أفراد األمن يهمل في مظهره، يتعرض للجزاء التأديبي الذي ينسب به مدير دائرة .ب

 (: 00المادة )

 قانونيةقصير ويتعرض للمساءلة العلى جميع موظفي األمن تطبيق التعليمات النافذة ويتحمل كل موظف أمن مسؤولية الت .أ

ال يجوز ألي موظف أمن مراجعة أي جهة داخل الجامعة  المور رسمية إال من خالل مسؤوله، وغير ذلك يعرض نفسه  .ب

  للمساءلة القانونية.

 (:08المادة )

تناط بمدير دائرة األمن الجامعي مسؤولية توزيع موظفي األمن على الفترتين الصباحية والمسائية بالتناوب وفق ما  .أ

 تقتضية طبيعة العمل والمهام والمسؤوليات التي توكل اليهم.

ي ويتساوى  جميع موظفال يترتب على توزيع موظفي األمن على الشفتين الصباحي والمسائي أي زيادة في األجر،  .ب

 األمن في عدد ساعات العمل سواء  أكان ذلك خالل الدوام الرسمي أو العطل.
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 في جامعة الزيتونة األردنيةوالمهنية تعليمات السالمة العامة 

ويعمل بها اعتباراً من تاريخ  األردنية"في جامعـة الزيتونة والمهنية تسمى هذه التعليمات "تعليمات السالمة العامة 

 .قرارهاا

(:0)المادة   

  :إذا دلـت القرينـة على غير ذلك المعاني المخصصة لها أدناه إال تيةيكون للكلمات والعبارات اآل

 الزيتونة االردنية .الجامعة : جامعة 

  .الرئيس : رئيس الجامعة 

 والمهنية. اللجنة : لجنة السالمة العامة 

(:8)المادة   

ي: تعلى النحو اآلوالمهنية  تشكل لجنة للسالمة العامة  

 رئيس لجنة البيئة والسالمة العامة في الجامعة / رئيساً. .0

 .ضابط السالمة العامة في الجامعة / عضوا  ومقررا .6

 دائرة الهندسة والصيانة والخدمات/ عضوا.مدير  .3

 مدير المركز الصحي/ عضوا. .4

 الجامعي/ عضوا.مدير دائرة األمن  .5

 العاملين/عضوا. نوؤمدير دائرة ش .2

 ضابط ارتباط الضمان االجتماعي في الجامعة /عضواً. .2

(:3)لمادة ا  

  :االتيةتتولى اللجنة المهام 

 .إعداد خطط برامج السالمة العامة والصحة المهنية في الجامعة .0

سواء منها أدوات الرقابة الشخصية  وري على أماكن العمل ووضع وسائل الرقابة بشكل مناسب،دالتفتيش ال .6

  .أو المتعلقة بالمعدات واألجهزة

(:4)المادة   
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تحليل إصابات العمل والحوادث وتسجيلها وإصدار التقـارير المتعلقـة بهـا، متضمنة الوسائل واالحتياطات  .3

 .الوقائيـة الكفيلـة لتالفـى تكرارهـا

والمزمنة، على أن تقدم  المعديةالمهنيـة وإعـداد اإلحصائيات الخاصة بحوادث وإصابات العمـل واألمـراض  .4

  بشكل دوري. للرئيس

 يهافاإلصابة بأحد األمراض المهنيـة، وإعـداد تقرير بظروف العمل  تتكرر فيهامتابعة أماكن العمل التي   .5

  .وذلك باالستعانة بمدير المركز الصحي

، وتنظـيم وسائل نقل المصابين إلى متابعة توفير وسائل الوقاية من الحريق وأجهزة اإلسعافات األوليـة .2

ن لزم األمر، مع توفير آلية لمتابعة اإلصابات بشكل عام لجميع مرافق إالعيادات الطبية أو المستشفيات 

  .الجامعة

من خالل برامج تدريبيـة ودورات متعلقة بالحوادث وإصابات  الجامعةفي العامة السالمة  ضابطتأهيل   .2

  .العمل واألمراض المهنية

  .أمور السالمة العامة والـصحة المهنيةتتعلق بإعداد لوائح تعليمية وأرشادية وتحذيرية  .2

، للعاملين العلمية عمل بطاقات فحص دوري لبعض األماكن الخطرة مثل المـشاغل الهندسـية والمختبرات .2

أو مرض  فيها ليتم مراقبتهم حتى يـتم مخاطبـة مؤسـسة الضمان االجتماعي في حال وقوع إصابة عمل

 ي.مهن

 :تختص اللجنة ببحث األمور التالية ومتابعتها واتخاذ القرار واإلجراءات الالزمـة بشأنها

 .الحوادث واإلصابات التي تحال إليها من دائرة شؤون العاملين. 0

  .الجامعةتقارير مندوبي السالمة العامة في . 6

الحوادث واإلصابات ووسائل الوقايـة منها، وشرح مشاريع السالمة والصحة عقد ندوات في الجامعة لدراسة أسباب . 3

 .المهنية وإصدار النـشرات والملـصقات المتعلقة بذلك

 المتعلقة بوسائل الـسالمة العامة العمادات والدوائر والمراكز والمكاتبدراسة االقتراحات التي تتقدم بها الكليات و. 4

 .يات المناسبةالتوص الصداروالصحة المهنية 

 .ضع الئحة داخلية لتنظيم اجتماعات اللجنة ومواعيدها ومكان انعقادهاو. 5

(:5)المادة   

 : تيةيقوم بالمهام اآلون ضابط السالمة العامة في الجامعة بقرار من الرئيس عي  يُ 

يتعلق بأمور السالمة يعَدُّ ضابط السالمة العامة مسؤوال عن تنفيذ سياسات إدارة الجامعة وتوجيهاتها بما  .0

  .العامة بشكل عام، و يشمل ذلك المحافظة على األرواح و الممتلكات

(:6)المادة   
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يُعَدُّ عضواً دائماً في لجنة إتالف األجهزة واألثاث بغرض التحقق من تلف األجهزة واألثاث بسبب االستهالك  .6

  .أو القدم و ليس بسبب اإلهمال و التقصير أو اإلتالف المتعمد

المختلفة واستخداماتها في كل والمواد الكيماوية لسالمة فيما يخص أماكن الغازات والمحروقات متابعة أمور ا .3

  .مرافق الجامعة وذلك بالتنسيق مع األشخاص المكلفين للمتابعة اليومية لذلك

متابعة توفير متطلبات السالمة العامة في جميع مرافق الجامعة وطلب وصيانة ما يلزم من أجهزة تتعلق   .4

  .سالمة العامة ومطافئ الحريقبال

 متابعة تنفيذ االلتزام بمتطلبات السالمة العامة في مرافق الجامعة المختلفة. .5

معالجتها سواء إصابات بشرية أو مادية ورفع التقارير المتعلقة  متابعةبسجالت تقارير اإلصابات و االحتفاظ  .2

   .للجنةبذلك 

لدورات تدريبية للعاملين في مجاالت السالمة العامة و بالتنسيق مع اإلعداد و التنسيق و إجراء جميع ما يلزم  .2

  .المختصين في المواقع المختلفة

مع الدفاع المدني بشكل دوري و حسب ما يراه مناسبا لتحديد أماكن الخطر في مرافق الجامعة  التنسيق .2

 أو قاهر. طارئ  ظرف ووضع الخطط المسبقة معهم  لمكافحة و مواجهة أي

  .آبار المياه وخزانات المياه من حيث صالحيتها لالستخدام البشري متابعة .2

 .متابعة توصيات لجنة السالمة العامة وقراراتها وإعداد الخطط الالزمة بالتنسيق مع اللجنة   .01

 ا.أي مهام أخرى ذات عالقة يتم تكليفه به  .00

شهر بدعوة من رئيسها، كما تجتمع في الحاالت االستثنائية كلما تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على األقل بداية كل 

 .دعت الحاجة إلى ذلك

(:7)المادة   

 وضابط السالمة العامة ومدير دائرة الهندسة والصيانة والخدمات مسؤولونرئيس الجامعة 

 .عن تطبيق هذه التعليمات 

(:2المادة )  

(:9المادة ) يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد فيها نص.  
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 تعليمات دخول العاملين والطلبة واستخدام المركبات داخل الحرم الجامعي 

 في جامعة الزيتونة األردنية

 

 

 ( :0المادة  )

تسمى هذه التعليمات "تعليمات دخول العاملين والطلبة, واستخدام المركبات داخل الحرم الجامعي في جامعة الزيتونة األردنية " 

 بها اعتباراً من تاريخ إقرارها .ويعمل 

 

 (:8المادة )

 يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المخصصة لها أدناه, إال اذا دلت القرينة على خالف ذلك :

 الجامعة            : جامعة الزيتونة األردنية .

 الرئيس             : رئيس الجامعة .

 لتدريسية والمحاضرون والموظفون والمستخدمون في الجامعة                                  العاملون            : أعضاء الهيئة ا

 الطلبة              : الطلبة المسجلون في الجامعة لنيل أي شهادة او درجة علمية من الجامعة. 

 ( : 3المادة )

ملصق خاص تعده دائرة العالقات العامة في بداية يسمح للعاملين في الجامعة بإدخال سياراتهم الى الحرم الجامعي بموجب  .أ

كل عام وينتهي مفعوله مع نهاية العام ويستثنى من ذلك موظفي دائرة اللوازم  ودائرة الهندسة والصيانة والخدمات، ودائرة 

 األمن الجامعي، ودائرة الحركة، ويخصص لمركباتهم موقف خاص خارج الجامعة. 

 تسليم الملصقات إلى مستحقيها خالل اسبوعين من بداية العام. تتولى دائرة العالقات العامة  .ب

ج.  يشترط في من يمنح الملصق أن تكون السيارة مسجلة باسمه ويزود دائرة العالقات العامة بصورة عن رخصة السيارة 

 ورخصة القيادة الخاصة به. 

  د. يوضع الملصق على السيارة المسموح بها للدخول فقط الى حرم الجامعة.

 ( :4المادة )

 ال يسمح للطلبة بادخال سيارتهم الى الجامعة، إال  بموافقة خطية من رئيس الجامعة.
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 (: 5المادة )

 ال يسمح بدخول الباصات والشاحنات والبكبات إلى الحرم الجامعي، إال بموجب تصريح مؤقت يمنحه رئيس الجامعة.   

 ( :6المادة )

 على جميع مالكي السيارات التقيد بمايلي: 

 السرعة المسموح بها داخل الحرم الجامعي.  .0

 عدم السماح ألي حدث بقيادتها او إعطائها إلى أي شخص آخر. .6

 عدم السماح بادخال الطلبة او المرافقين الى الحرم الجامعي. .3

 عدم إحداث ضوضاء او استعمال الزامور العالي المتعدد األصوات. .4

 قف المخصصة من قبل دائرة الهندسة والصيانة والخدمات.الموا .5

عدم الوقوف في األماكن المخصصة للعاملين في الجامعة أو الوقوف في األماكن الممنوعة داخل الحرم الجامعي، أو  .2

 الوقوف على مداخل الطوارئ أو الوقوف المزدوج.

 ( :7المادة )

 الجامعي، أو خارجه منه. لامن الجامعي تفتيش أي سيارة داخلة الى الحرم 

 ( :2المادة )

 (.2لرئيس الجامعة فرض أي عقوبات يراها مناسبة في حال مخالفة ما ورد في المادة ) .0

 (:9المادة )

مدير دائرة األمن الجامعي ومدير دائرة الهندسة والصيانة والخدمات ومدير دائرة العالقات العامة مسؤولون عن تنفيذ هذه 

 التعليمات كَل حسب اختصاصه. 
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 "تعليمات استخدام البوابات االلكترونية في جامعة الزيتونة األردنية"
ى هذه التعليمات  (:0المادة ) "تعليمات استخدام البوابات االلكترونية في جامعة الزيتونة األردنية" ويُعمل بها اعتباراً من  تُسم 

 تاريخ اقرارها.

 يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المخصصة لها أدناه، إال إذا دلت القرنية على خالف ذلك:(: 8المادة )

 الجامعة: جامعة الزيتونة األردنية.

 لجامعة.الرئيس: رئيس ا

 الطلبة: الطلبة المسجلون في الجامعة لنيل أي شهادة أو درجة علمية في الجامعة. 

 .- وثيقة االثبات الشخصية –البطاقة: البطاقة الجامعية التي تصرف للطالب 

 ية:تُعد  البطاقة وثيقة اثبات شخصية للطالب داخل الحرم الجامعي وهي وثيقة ضرورية في الحاالت اآلت :(3المادة )

 دخول الطالب الحرم الجامعي من بوابات الجامعة المختلفة. .أ

 استخدام الطالب المختبرات الحاسوبية في الجامعة. .ب

 جـ. استعارة الكتب والمراجع من مكتبة الجامعة.

 د.  مراجعة عيادة الجامعة والتأمين الصحي.

 هـ.   تقديم االمتحانات.

 الطلبة. و. المشاركة في االنتخابات الطالبية / مجلس

 ز.  تسجيل المواد في الفصول المختلفة. 

 ح. استخدام حافالت الجامعة.

 .6102/6102يبدأ العمل بهذه البطاقات اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني  (:4المادة )

االستالم  يقوم بالتوقيع علىيتم اصدار البطاقات من عمادة شؤون الطلبة،  ويتم تسليم البطاقة للطالب المعني بعد أن  (:5المادة )

 خطياً، وال يجوز أن تسل م لغيره مهما كانت الظروف.

يُعطى الطالب مهلة اسبوع واحد بعد االعالن عن بدء توزيع البطاقات وذلك الستالم بطاقته، وغير ذلك فإنه يمنع من  (:6المادة )

 دخول حرم الجامعة ومن التقدم لالمتحانات.

قة للطالب مرة واحدة خالل مدة دراسته، وفي حال فقدانها يبلغ الطالب عمادة شؤون الطلبة خطياً بذلك، تصرف البطا (:7المادة )

ويمنح مدة اسبوعين للبحث عنها يتم خاللها السماح له بدخول حرم الجامعة بموافقة خطية من عميد شؤون الطلبة 

 وترسل نسخة منها لامن الجامعي. 
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الب من العثور على البطاقة تصرف له بطاقة جديدة مقابل رسم قيمته عشرة دنانير مع توقيعه على إذا لم يتمكن الط (:2المادة )

تعهد بضرورة الحفاظ عليها، وإذا فقدها للمرة الثالثة تصرف له بطاقة جديدة مقابل رسم قيمته عشرة دنانير وغرامة 

 مالية قيمتها عشرة دنانير أيضاً.

 طاقة )ثالث مرات(، يُنب ه الطالب خطياً، ويمنع من دخول الجامعة إلى حين احضارها. إذا تكرر نسيان الب (:9المادة )

 يتم دخول الطلبة إلى الجامعة من خالل البوابات المعد ة لذلك وهي:  (:01المادة )

 ( مدخل الباصات.6البوابة رقم ) .0

 ( المجاورة لكلية الهندسة والتكنولوجيا.3البوابة رقم ) .6

 ( في الجامعة مدخالً لاساتذة والموظفين وزوار الجامعة. 0ئيسية ) رقم وتكون البوابة الر

 يتم ايقاف تفعيل البطاقة في الحاالت اآلتية:  -أ (:00المادة )

 إذا انسحب الطالب من الجامعة.  .0

 إذا فُصل الطالب من الجامعة فصالً مؤقتاً أو نهائياً. .8

 إذا فقد الطالب مقعده.  .0

الجامعة، ُويمنح مدة شهر فقط بعد تخرجه الستكمال اإلجراءات، تكون البطاقة خاللها إذا تخرج الطالب من  .5

 مفعلة.

 عند فقدان الطالب للبطاقة . .4

تقوم دائرة القبول والتسجيل بتزويد دائرة األمن الجامعي بكشوفات تتضمن أسماء الطلبة فاقدي المقاعد لتسهيل  -ب

 دخولهم للجامعة.

 ب المؤجل استخدام البطاقة كالطالب المنتظم بالدراسة. يسمح للطال (:08المادة )

إذا أساء الطالب استخدام البطاقة بمنحها لشخص آخر من داخل الجامعة أو خارجها ألية غاية يُعاقب بحرمانه من  (:03المادة )

 الفصل الدراسي الذي يكون فيه مسجالً بعد تطبيق االجراءات التأديبية بحقه، ويقد م تعهداً خطياً بعدم تكرار ذلك. 

ش أي طالب يدوياً أو من خالل أي جهاز الكتروني، وال يجوز للطالب لموظف األمن الجامعي الحق في تفتي (:04المادة )

 االعتراض على هذا اإلجراء. 

إذا تعرضت البطاقة للتلف يتم استبدالها لمرة واحدة دون دفع رسم، شريطة احضار البطاقة التالفة وتسليمها لعمادة (: 05المادة )

 شؤون الطلبة.

( من هذه التعليمات ويُسمح لهم 01االحتياجات الخاصة )المقعدون فقط ( من تطبيق المادة )يُستثنى الطلبة من ذوي  (:06المادة )

 باستخدام البوابة الرئيسية بعد حصولهم على تصريح رسمي من الرئيس.

 يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات والتي تنشأ من تطبيقها.  (:07المادة )
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 تعليمات استخدام الخزائن الحديدية داخل حرم جامعة الزيتونة األردنية

 
 

باراً اعتتسمى هذه التعليمات "تعليمات استخدام الخزائن الحديدية داخل حرم جامعة الزيتونة األردنية " ويعمل بها  (:0المادة )

 .6102/6102من بداية العام الجامعي 

 

 -الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: يكون للكلمات والعبارات :(8المادة )

 .: جامعة الزيتونة األردنية الجامعة

 .: رئيس الجامعة الرئيس

 المعني أو عميد النشاط المعني. : عميد الكلية العميد

 إحدى الخزائن الحديدية.استخدامه : الطالب المسجل في الجامعة، وتمت الموافقة على  المشترك

 

لاغراض الجامعية في مباني  هاالستخداملطلبة الجامعة توفر الجامعة، وضمن إمكاناتها المتاحة، خزائن حديدية : (3المادة )

 الكليات والمرافق األخرى.

 

يقتصر استخدام الخزائن الحديدية على المشتركين، والذين يتم تسجيل طلباتهم بعد اإلعالن عن عدد الخزائن المتوفرة، : (4المادة )

لاغراض التي تسمح بها أنظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها وأي أنظمة أخرى ذات عالقة ويحظر عليهم االحتفاظ بأي مواد 

انت منقولة أو مكتوبة أو مصورة أو ما شابهها أو ما يدخل في حكمها، ويحظر كذلك ممنوعة أو محظورة داخل خزائنهم سواء ك

 بواب الخزائن.أالكتابة او وضع أو لصق أي صور او رموز على 

 

اسمه  ت عليهيثب  أو من يفوضه، لعميد يقدمه لخزانة بتقديم طلب على نموذج خاص استخدام يقوم كل طالب راغب ب: (5المادة )

، ويجوز ان يستخدم الخزانة في آن واحد أكثر من طالب من نفس الجنس، وبحد أقصى ثالثة الجامعي، وتاريخ تقديم الطلبورقمه 

 طلبة.

 

تصنيفها حسب المستويات الدراسية، ليصار الى تسليم الخزائن للطلبة فوضه بفرز هذه الطلبات وييقوم العميد أو من : (6المادة )

 . ويات التي يحددها العميد المعني، اال  إذا اقتضت الحاجة خالف ذلكموزعة حسب األول بحيث تكون

 

وتسليم  ،في الدائرة الماليةالخزائن ستخدام رسوم التأمين المطلوبة الدفع في حال صدور موافقة العميد، يقوم الطالب ب: (7المادة )

 قة.العميد أو من يفوضه في مدة اقصاها أسبوع من تاريخ المواف سند الدفع الى

 

استالمه ب مقابل توقيع الطالب ؛له ةنسخة من مفتاح الخزانة المخصص مشترك فوضه بتسليم كلييقوم العميد أو من : (2المادة )

 لدي العميد أو من يفوضه لحين الطلب. احتياطية من المفتاح ويحتفظ بنسخة نسخة المفتاح على نموذج مخصص لذلك، 

 

االنتقال الى كلية أخرى داخل الجامعة، عليه تسليم مفتاح الخزانة من الجامعة أو أو انسحابه  المشترك جفي حالة تخر  : (9المادة )

للعميد أو من يفوضه؛ خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التخرج أو االنسحاب أو االنتقال ليُعاد له رسم التأمين، وفي حال عدم 
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حتويات الخزانة بوجود مندوب عن عمادة شؤون الطلبة ومندوب عن تسليمه مفتاح الخزانة يقوم العميد أو من يفوضه بضبط م

 الدائرة المالية، وتعتبر الموجودات أمانة لدى العميد أو من يفوضه، ويتم االحتفاظ بها لحين الطلب، كما يتم مصادرة رسم التأمين.

 

 عهدة شخصية عليه. أنها ويوقع على والتدقيق،  للتثبيتيحتفظ العميد أو من يفوضه بقيود لهذه الخزائن  :(01المادة )

 

 يتم إعطاء الخزائن أرقام خاصة.  :(00المادة )

 

( عشرون ديناراً، تدفع عند أول اشتراك، ولمدة عام جامعي، 61رسم تأمين مقداره ) مشترككل تستوفي الجامعة من  :(08المادة )

 ويجوز تمديد االشتراك في حال توفر خزائن، وحسب االولوية.

 

، ليكون مسؤوالً عن هذه الخزائن من حيث تسلمها وتسليمها للمشتركين، من يراه مناسباً في الكلية العميد يفوض: (03) المادة

 وإبراء ذمتهم، وعمل كل ما يلزم لهذا الغرض، والمحافظة على إيصاالت القبض للرجوع إليها عند الحاجة.

 

  :(04المادة )

المشترك يحرم األغراض المسموح بها، أو تم ضبط أي مواد ممنوعة أو محظورة داخلها، إذا تم استخدام أي من الخزائن لغير  -أ

الذي أساء االستخدام حرماناً نهائياً من استخدام الخزائن، ويحول إلى لجنة التحقيق في الكلية وتطبق عليه العقوبات المنصوص 

 عليها في نظام تأديب الطلبة.

نته ، وعليه تسليم خزابرسم التأمينن، أو فصله من الجامعة، المطالبة ئن استخدام الخزاال يحق للمشترك الذي تم حرمانه م -ب

 اعتباراً من تاريخ توقيع العقوبة عليه.

 

إذا لم يقم المشترك بتسليم الخزانة في الموعد المقرر حسب األصول، يكلف العميد المعني الموظف المختص في  :(05المادة )

المالية مع إيصال التأمين، لكي يتم  الدائرةالعمادة لضبط محتويات الخزانة، وعمل محضر بها، وإرسال نسخة من المحضر إلى 

 إقفال القيود المالية حسب األصول.

 

، أو بالجامعة، أو بخزائن أو ممتلكات المستخدمةبإلحاق األذى أو الضرر بالخزانة المشترك إذا تسبب استخدام : (06المادة )

 باالضافة الى مصادرة رسم التأمين. الغير، يغرم المشترك قيمة مثلي بدل الضرر أو األذى الناتج عن سوء االستخدام

 

 إال بعد تسليم الخزانة حسب االجراءات المتبعة.  العميد ال يتم إبراء ذمة الطالب من قبل: (07المادة )

 

( من هذه التعليمات وفق اإلجراءات المالية 06المنصوص عليه في المادة ) رسم التأمينالمالية بقبض  الدائرةتقوم : (02المادة )

 المعمول بها بهذا الخصوص.

 

 عليها نص في هذه التعليمات.يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد : (09المادة )

 

 المالية مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات. الدائرةالعميد ومدير : (81المادة )
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 اللجنة المكلفة بمراجعة كتاب القوانين واألنظمة والتعليمات:

 

 

ً  نائب الرئيس -   المجالي أحمد محمد. د.أ  رئيسا

 عضواً  مدير مكتب االعتماد وضمان الجودة – العزة محمد فراس. د

 عضواً  مدير دائرة القبول والتسجيل –السيد أحمد جمعة 

 عضواً  أمين سر المجالس – الجواد عبدعبد المهدي  محمد السيد

 

 

 

 المعلومات وتكنولوجيا العلومكلية  –ابو ماريا  محمد م. ايمان التصميم:               

 الجودة وضمانمكتب االعتماد  – مرعي محمد اآلنسة ضحى الطباعة:               

 الطلبة شؤونعمادة  – الحموري علي المتابعة: السيد أحمد               

 

 


