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 ملخص

القتتانونل لالقة تتا التقا ةيتتا طتتي  الجالطتتا والدايقتتاه ا  ةنيتتا  تناولتته هتتلد الة التتا الن تتا 

يتا طتي  الجالطتا  وطينه الة الا عتة  ودتوة تن تي  ل تلا الققتة ن ل ا  هتلا الققتة يتت  طج يقتا  تينيا

اؤد لشت وج يفوالدايقاه ةو  ودوة عقة يكتوب او عقة يت  االتفاق عاليت  عنتة  طتول الجالتب والتت

عالت  الجالتب يت  التاايتاه ويالت  يت  حقتوق وال يتت  طيتا  يتا يتودتب  القطول لةلتحاق طالدايقتا 

وكللك الدايقا. فقج يت  تقطئا جالب او نيتول  القطتول وتلتالي  الجالتب ةليتل الجالتب وةفتم ال لتو  

  يتم التككيتة عالت  ودتوة عقتة يحكت  القة تا طتي  الدايقتا وال يجالم الجالب عال  تفاصيل هلا الققة

 .ج يقا تحك  تالك القة ا والجالطا وا  الققة اف ل

 ل  الف   والقواني  وا ن يا والتقاليياه واتطقه الة الا الين ج الوصفل التحاليالل ا   ب 

وا لس والليالتاه اليتطقتا فتل الدايقتا لطيتا  عة تا الجالطتا طالدايقتا  والتتل يودتة في تا  الطيتا 

 والتل تودة هنا وهناك.القة ا يا طي  الجالطا والدايقا 

ه هلد الة الا  ل  يديوعا ي  النتائج والتوصياه وين تا عتة  ودتوة عقتة يكتتوب وانت 

  وطيتا  ا كانت وطتي يق ض عال  الجالطا  طل التلتديل فتل الدايقتا  وعتة  طيتا  جطيقتا هتلا الققتة  

خالت  الطحتإ  لت  يديوعتا يت  التوصتياه وين تا  يدتاة عقتة حقوق والتااياه كل ي  ج فيت   و

لخةيا التقالي  والتقال  وطيتا  عناصت  وا كانت  وشت وج  وه تا د وانق تاؤد يوحة لو جطيقا خاصا 

اً يجالتتم عاليتت  الجالطتتا  طتتل االلتحتتاق طالدايقتتا والتلتتديل  وتوحيتتة د تتا وكتتللك ا  يكتتو  يكتوطتت

 االختصا  يا طي  الدايقاه ال لييا والخاصا فييا يتقالق طالق اء او النااعاه.

 

 دايقا الخاصا  خةيا التقالي  والتقال   انق اء الققة.: الدايقا ال لييا  الالكلمات الدالة
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Abstract  

This study dealt with the legal system regulating the contractual relationship 

between Jordanian universities and students The study showed that there is no 

organization for this contract. "So this contract is carried out in an implicit way between 

students and universities without a written contract or contract to be agreed upon the 

student’s acceptance and retention of the terms of admission to join the university. The 

obligations and money of the student are not required University: Only the application 

or form of admission is completed and the student submits the student’s guide and pays 

the fees and the student does not see the details of this contract. 

The study followed the descriptive analytical approach closest to understanding, 

laws, regulations, instructions, foundations and policies used in the university to show 

the relationship of students with the university, which contains the majority of the 

relationship between students and the university, which exists here and there. 

This study ended with a set of results and recommendations, including the lack 

of a written contract presented to students before enrolling in the university, the lack of 

a description of the nature of this contract, the absence of staff for this contract and a 

statement of the rights and obligations of both parties, and the research summary to a set 

of recommendations, including finding a unified contract with A special nature of the 

teaching and learning service, stating the elements, elements, conditions, effects and 

expiry of it, as well as being written for students to study before enrolling in the 

university and registering, and for unifying the jurisdiction between the public and 

private universities in relation to the judiciary or conflicts. 

Key words: public university, private university, teaching and learning service, 

contract expiration. 
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 المقدمة

م يدااله اليق فتا تالقب الدايقاه ال لييا والخاصا  وطحك  و يفت ا ةو اً هاياً فل ديي

وتنييتتا اليدتيقتتاه  وا  الجتت   ا ختت  يتت  هتتلد الين ويتتا التقاليييتتا هتتو الجالطتتا. وت تتم واا   

ا  ةنيتا وهيئتا اعتيتاة يؤللتاه التقالتي   القتالل وكتللك الدايقتاه  تواني  وان يتا القتالل التقالتي  

وتقاليياه والس وليالاه لتن ي  القياليا التقاليييا لالدايقاه والقة ا التل ت طج ا يم الجالطتا   ال  

وتت    تلك  في ا يا نوع القة ا يتا طتي  الجالطتا والدايقتاه  لا  هلد القواني  وا ن يا والتقاليياه 

و تتق ا  تتي  ليالتتاه والتتس وتقالييتتاه يتف  تتا ةو  ا  تشتتي   لتت  القة تتا الققةيتتا طتتي  الجالطتتا 

والدايقاه  كو  التقالي  فل الدايقاه لتيس  لااييتاً  وديتم الدايقتاه تقطتل الجالطتا  تي  شت وج 

  واصطح ي  الوا تح طتك  التوافتق فتل والس لالقطول وااللتحاق طالدايقاه وةفم  لو  يقاطل للك

ة ا طتي  الجالتب والدايقتا كققتة تقا تةح اصتطح شتائقاً  طشتكل كتا  يدقتل يت  الخجت  تداهتل الق

 .ا  ا  اليت تطا عالي 

 مشكلة الدراسة: 

هنتتتاك عتتتة   شتتتكالياه ت ي هتتتا القة تتتا يتتتا طتتتي  الجالطتتتا والدايقتتتاه  ل ا  يتتت  اهتتت  هتتتلد 

 اإلشكالياه:

عة  ودتوة عقتة وتن تي  ل تلا الققتة وتوحيتة يلتييات  وطيتا  االلتاايتاه والحقتوق وا  تا   .1

 وانق اؤد.اليت تطا عالي  

 عة  طيا  الجطيقا القانونيا ل لا الققة فل التقايل يا طي  الجالطا والدايقا والقة ا الققةيا. .2

وه تا د وانق تاؤد عة  ودوة عقتة يكتتوب يتت  طيودطت  طيتا  كافتا عناصت  الققتة وا كانت   .3

والد تتا الق تتائيا اليختصتتا طتتالن   فتتل اح ختتة  يحصتتل او نتتتج عنتت   ل ا  اليحتتاك  

اإلةا يتتا يختصتتا طتتالن   فتتل اح ختتة  يحصتتل عتت  القة تتا يتتا طتتي  الدايقتتاه ال لتتييا 

 والجالطا ل لد الد ا والدايقاه الخاصا تخ م لاليحاك  اليةنيا.

 أهمية الدراسة:

يقالدا يشكالا جطيقا القة ا الققةيا فييتا طتي  الجالطتا والدايقتاه تكي  اهييا الة الا فل 

ا  ةنيتتا  وج يقتتا طيتتا  جطيقتتا هتتلد القة تتا  وتن يي تتا  وطيتتا  شتت وج الققتتة وا كانتت   وه تتا د 

واالختصا  الق ائل وتوحيةد طي  الدايقاه   ل ا  ل لد الة الا اهييا ي  الناحيا الن  يا وهل 

جالطا والدايقاه   طل االلتحاق او التلديل واالجةع عالت  هتلا الققتة  وفتل تن ي  القة ا يا طي  ال

س يدت ة عقتة  يت  يت  االلتناة  لي  فل الةعوى وليحال حصول اح نااع يكو  لةى الق اء عقة 

  ينل. ويكتوب 
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والتتاا  كتل يت  الجت في   الناحيا القياليا   يداة عقة يكتوب يحةة في  القة ا الققةياوي  

  وا   يدتاة نيتول  ه عا تةح لدييتم الدايقتاه ال ييكت  ويا عالي  يت  حقتوق وه تا  الققتةويا ل  

تداهال  وا  عال  الدايقاه ا  تقيل عال   يا  ا  و ائق ا تشيل عال  طيا  ا يو  التل ييك  ا  

 .تقتية عالي ا عال  الاس عقةح

 وتهدف هذه الدراسة:

 عقة خةيا تقالي  وتقال . جطيقا القة ا الققةيا يا ط  الجالطا والدايقا وهل .1

والدايقتا ويالت  ويتا عاليت  الجالطتا طيا  عناص  وا كا  وش وج الققة والتااياه كتل يت   .2

 ي  حقوق والتااياه.

 طيا    و   ا  يكو  الققة يكتوب لغاياه اإل طاه. .3

 تو يح الد ا الق ائيا اليختصا طالن   فل اح خة  يحصل يا طي  الجالب والدايقا. .4

 حدود الدراسة: 

 تناوله هلد الة الا الحةوة اليو وعيا واليكانيا والايانيا عال  النحو ا تل: 

وهل عة ا الجالطا طالدايقاه ا  ةنيا وهو يو وع القة ا التقا ةيا وعقتة : الحدود الموضوعية

 يت  يلتي  لو جطيقتتا خاصتا  يت  يكتتتوب  وهتو عقتتة  تينل  يتت  طالتتتة  وتلتالي  او اق  طقتتة 

 لب فل الدايقا.الجاانجطاق الس  طول 

: طنيه هلد الة الا حقوق الجالطا والتاايات   فل الدايقتاه ا  ةنيتا التتناةاً  الت  الحدود الزمانية

 القواني  وا ن يا والتقاليياه وا لس او الليالاه اليتطقا فل هلد الدايقاه.

الققةيا يا طي  الجالطا  تقتص  هلد الة الا عال  عقة خةيا التقالي  والتقال  والقة ا: الحدود المكانية

 والدايقاه ا  ةنيا ال لييا والخاصا.

 منهجية الدراسة: 

اعتيةه هلد الة الا عالت  اليتن ج الوصتفل التحاليالتل  وطااللتتقانا طقتانو  التقالتي  القتالل  

وهيئا اعتياة يؤللاه التقالي  القالل والقواني  وا ن يا والتقاليياه الخاصتا طالدايقتاه ال لتييا 

والليالتتاه وا لتتس اليتطقتتا فتتل هتتلد الدايقتتاه لطيتتا  القة تتا التقا ةيتتا طتتي  الجالطتتا والخاصتتا 

 والدايقاه.
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 الدراسات السابقة: 

لتت  ادتتة اح ة التتا  انونيتتا تق  تته لة التتا عقتتة خةيتتا التقالتتي  والتقالتتي  فتتل الدايقتتاه  

والخاصتتا  طقتتة ا  او ودتتوة عقتتة يتتن   عة تتا الجالطتتا طالدايقتتاه ال لتتييا وجطيقتتا هتتلد القة تتا  

اصطح التقالي  فل هلد الدايقاه اختيا ح وليس  لاايل  ويت  التيفاء وةفم  لو  ي  الجالطا يقاطل 

 الحصول عال  خةيا التقالي  والتقال .

 تقسيم الدراسة: 

  ليه هلد الة الا  ل  يطح ي : 

  تقلتيي   لت  تناول في ا الطاحإ: ياهيا الققة اللح ي طج الجالطا طالدايقا وت المبحث األول

عناصت د  خصائصت  : يف و  الققتة التلح يت طج الجالتب طالدايقتا يت  حيتإ المطلب األوليجالطي  

 وليات .

 : الجطيقا القانونيا لالققة.والمطلب الثاني

فقتتة تناولتته الة التتا يو تتوع  فتتل ه تتا  الققتتة وانق تتاؤد و لتت   لتت   المبحثثث الثثثانيايتتا 

 : انق اء الققة. والمطلب الثاني: ه ا  الققة المطلب األوليجالطي  

    الخاتيا وت ينه النتائج والتوصياه.
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 المبحث األول

 ماهية العقد الذي يربط الطلبة بالجامعة

   القة ا التل ت طج الجالطا فل الدايقا هتل عة تا عقةيتا طحيتإ ينشتك التاايتاه وحقتوق 

لكل ي  ج في  الجالب والدايقا  وي  خةل هلا الطحإ فإ  النتيدا التل يتوصل  لي ا الطاحتإ ا  

هناك عقة  ينل ي طج القة ا يا طي  الجالب والدايقا  وليس ي  ال  و ح ا  يط ا هتلا الققتة 

حيتتا الودتتوة وا  يكتتو  يكتوطتتاً طتتي  ج فيتت   وتجتتو  هتتلا الققتتة ال تتينل يتتا طتتي  ج فيتت   ل   لتت  

التقالتي  في تا عالت  نقتل اليق فتا اليتقةيتا واليتخصصتا  لت  الجالتب  اصطحه الدايقتا ل تا اهتةا  

وتجوي  عقاليا الجالب  وليصتطح  تاة اً عالت  التفكيت  والنيتو واإلطتةاع والتكييت   وا  الجالتب هتو 

ال ئيلل فل القياليا التة يلتيا والتقاليييتا والتقالييتا لطنتاء شخصتيت  اليتكايالتا واليتواانتا   اليحو 

وللك إلعةاة  دال يخةيوا اليدتيم فل ك ي  ي  الو ائ  وا عيتال وفتل كافتا اليدتااله  وتطتي  

 ال ينل يا طتي  الجالتب والدايقتا ي تة   لت   عتةاة الجالتب اليؤهتل اليتة ب فتللنا ا  هلا الققة 

يدتتال تخصصتت  و تتاة اً عالتت  القيتتل وخةيتتا اليدتيتتم  و تتاة  عالتت  التكيتت  يتتم نفلتت  وا ختت ي   

و تتاة اً عالتت  اإلطتتةاع والتدةيتتة  وطنتتاء التت   يتيالتتكا يلتتوةها  وة االحتتت ا  واليحطتتا والتقتتاو  

 الحيا  طكل د ا  وحكيا وعقةنيا.  ويواد ا يوا  

 و ليه الة الا هلا اليطحإ  ل  يجالطي : 

 ب ا ول: يف و  الققة اللح ي طج الجالب طالدايقا ي  حيإ عناص د  وخصائص   وليات .اليجال

 واليجالب ال انل: الجطيقا القانونيا لالققة.

 المطلب األول

 مفهوم العقد الذي يربط الطالب بالجامعة من حيث عناصره، وخصائصه، وسماته

تناول هلا اليجالب ة الا يف و  الققة اللح ي طج الجالب طالدايقا و   الة الا توصاله 

 ل  ا  هناك  اطجا عقةيا ت طج يا طي  الجالطا والدايقا وهلا الققة  عقة  ينل ي تب عال  كل 

 .(1)ي  ج في  حقوق والتااياه ول  عناص د اليكونا ل  وخصائص  وليات 

 أوالً: عناصر العقد:

 ليط   يا طي  الجالطا والدايقا عناص  يكونا ل  وهلد القناص  هل: لالققة ا

 طرفي العقد:  -1

    ا شخا  اللح يقو  عالي ا هلا الققة هيا:

                                                           

 وتقةيةت . 2009( للنا 23(  انو  التقالي  القالل واليطحإ القاليل     )2الياة  )( 1)
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الجالب:    اه  عناص  الققة الجالب وهو يحو  القياليا التة يليا  وعياليا التقالي  والتقال    .ا

يدااله اليق فا والي   اليختالفا   ل ت ة  القياليا التقاليييا  ل   عةاة كفاياه يتخصصا فل 

ً فل   ووتنييا شخصيا الجالب  وفق اليناهج القالييا هو الجالب اللح ييك  ا  يكو  ج فا

ً لتقاليياه ي ق ا يدالس  الققة. نوهو اللح تنجطق عالي  ليالاه القطول فل الدايقا وفقا

  التقالي  القاللن.

عال  للك وحة  تنليق القطول ويقطل الجالطا  لا انجطقه عالي  الس القطول  وتش   

التناةاً  ل  هلد فل الدايقاه ال لييا  وت م كل دايقا ي  الدايقاه ا  ةنيا  (1)اليوحةن

 النصو  تقاليياه والس  طول يوحة   وفقاً ليقايي   انو  التقالي  القالل والطحإ القاليل.

هل الدايقا والتل ن   القنص  ال انل او الج   ال انل لققة خةيا التقالي  والتقال الدايقا:  .ب

 .(2)عالي ا  انو  الدايقاه ا  ةنيا

وتتيتم الدايقا لواء ال لييا او الخاصا طشخصيا اعتطا يا لاه التقةل يالل و ةا ح  

ول ا حق تيالك ا يوال الينقولا و ي  الينقولا و د اء دييم التص فاه القانونيا طيا فل للك  ط ا  

يا  طدييم ا عيال واإلد اءاه القانونيا والق ائيا وا  تنيب الققوة  ول يا حق التقا ل  والق

  وكللك (3)عن ا فل اإلد اءاه الق ائيا اليحايل القا  اليةنل او اح يحا  هخ  توكال  ل لد الغايا

الدايقاه الخاصا  فإن ا تنشك طناء عال  جالب يقة   ل  يدالس التقالي  القالل لت خيص ا وتتيتم 

التقةل يالل و ةا ح. ول ا ط لد الصفا  د اء دييم التص فاه القانونيا طشخصيا اعتطا يا لاه 

طيا فل للك  ط ا  الققوة و طول اليلاعةاه والتط عاه وال طاه والينح والوصايا وحق 

 .(4)التقا ل

يتخصصا فل يدااله اليق فا والي   اليختالفا وت ة  الدايقا  ل   عةاة كفاياه  

ل الط ايج التقاليييا التل ت ة   ل  تنييت ا الطقة ال وحل واليق فل شخصيا الجالطا ي  خة وتنييا

ً عال  تجوي   واعة التفكي  والتحاليل وتحكي  الققل  والالغوح والدليل واالنفقالل  وتقال  اي ا

وتنييا الي ا اه واليقا    وتحيل الجالب اليلؤولياه و عجاؤد الخط اه  طاإل افا  ل  

لتقاليييا والتقالييا وعاة  يا ت م الدايقاه  لالا ل ا ت ة  هلد ا هةا  الخاصا ب القياليا ا

                                                           

وحة   -وتقةيةت  ))ب 2009( للنا 22( ي   انو  التقالي  القالل والطحإ القالي      )8( الفق   )ب( ي  الياة  )1)
 لتتس التتتل ي تتق ا اليدالتتس تنلتتيق القطتتول: وتتتتول  عياليتتا  طتتول الجالطتتا فتتل الدايقتتاه ا  ةنيتتا ال لتتييا وفتتق ا

 طاإل افا  ل  اح ي ا  اخ ى يكالف  ط ا((.
وتقةيةتت  )يؤللتا  لتييا او خاصتا لالتقالتي   2009( للتنا 20( ي   انو  الدايقاه ا  ةنيتا   ت  )2( الياة  )2)

 القالل تينح ة دا دايقيا(.
 ( ي   انو  الدايقاه ا  ةنيا.3( الياة  )3)
 الدايقاه ا  ةنيا.( ي   انو  4( الياة  )4)
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ال لالا  ل   فة لوق القيل طالكفاياه  اليتخصصا القاة   عال  القياة  واإلطةاع وال ياة    ل تقو  

 الدايقا عال  تحقيق هلد ال لالا وا هةا .

وهو يا يقتط  يحل الققة او يو وع الققة  ك  ي  ا كا  االلتاا    محل العقد: )موضوع(: -2

وعاة  يا يكو   عجاء شلء او ت تيب حق عينل عال  شلء  يتق ة ط  الجالب والدايقا 

تحقيق ا ي  كال ه   او القيا  طقيل  او االيتناع ع  عيل. ))وهو القياليا القانونيا التل ي اة 

 .(1)و اء الققة((

الققة فل خةيا التقالي  والتقال  ا  يكو  يودوةاً اح ا  هلد الخةيا  ويشت ج فل يحل

فل الدايقا والجالب تنجطق عالي  الس القطول فل الدايقا. او ييك  الودوة  وا  يكو  يودوة  

يقيناً او  اطل لالتقيي   اح ا  تكو  الدايقا لةي ا التخص  اللح يقطل في  الجالب  والجالب لةي  

وا  يكو   اطةً لالتقايل في   اح ا  الدايقا  طوتيا لقطول  فل هلا الط نايج كافا ا و اق ال 

 ي خصا وتنجطق عالي ا الس الت خي  والجالب لةي  الش اةاه ال لييا لالقطول. 

 وييك  طيا  عال  هلا ا لاس يحل عقة التقالي  والتقال  وهيا: 

 خةيا التقالي  والتقال : .ا

يشت ج فل الدايقا يحل الققة ا  تكو  لةي ا الت خي  ي  هيئا اعتياة يؤللاه التقالي  

 القالل وتكو   ايت ا التقالي  والتقال . 

 .(2)( ي   انو  الدايقاه ا  ةنيا6وهلا يا نصه عالي  الياة  )

عال  تحقيق اهةا  التقالي  القالل والطحإ القاليل  دايقا يؤللا اكاةيييا يلتقالا تقيل))ال

 وتقو  ل لد الغايا وطيا يتفق يم ليالا التقالي  القالل طيا يالل: 

 و م ط ايد ا ويناهد ا وخجج ا الة اليا والطح يا. -1

 عقة االيتحاناه. -2

 ينح الة داه القالييا والفخ يا والش اةاه. -3

عال  اهةا  التقالي   (3)والطحإ القاليل( ي   انو  التقالي  القالل 3وكللك نصه الياة  )

اليق فا  لالقالل  وفق اه  اهةاف ا هل  عةاة الكواة  الطش يا اليؤهالا واليتخصصا فل حقو

 م.يتالطل حاداه اليدتلاليختالفا 

 اليقاطل اليالل:  .ب

عال   وهو اليقاطل اليالل اللح يةفق  الجالب يقاطل الحصولا لاس ال انل يحل الققة: 

ت م ال لو  الخاصا طكل الة دا القالييا فل التخص  اللح  طل في    ل ا   الطيا الدايقاه 
                                                           

 .93    2005  للنا 1( لالجا   انو . يصاة  فل القانو  ا  ةنل  ةا  ال قافا لالنش  والتوايم  عيا   ج1)
 وتقةيةت . 2009( للنا 20( ي   انو  الدايقاه ا  ةنيا     )6( الياة  )2)
 وتقةيةت . 2009( للنا 23( ي   انو  التقالي  القالل والطحإ القاليل     )3( الياة  )3)
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  و لو  اللاعاه اليقتية   و لو  تخص   وال لو  ا خ ى اليجالوطا  ك لو  التلديل

لالتكيي   واشت اكاه فل اليكتطا  والتكييناه ا خ ى  وينا شا  لائل اليادلتي   وااليتحا  

 الشايل.

اللطب فل الققة اللح اتفق عالي  الج فا  الجالب والدايقا وهو خةيا التقالي  والتقال   اللطب:  -3

او الةافم  عال  التقا ة  وهو ا  الجالب وهو يا ةفم الجالب لالتقا ة يم الدايقا او الطاعإ 

ي  ب فل الحصول عال  ة دا  عالييا تؤهال  للوق القيل  ايا الدايقا ف ل ش كاه ول ا 

 .فل الدايقاه الخاصا قةي  خةيا التقالي  والتقال  يقاطل ةفم الجالب  لو  لالدايقاا  اض ت

 ( ي  القانو  اليةنل ا  ةنل عال  ا : 165وتن  الياة  )

 اللطب هو الغ ض اليطاش  اليقصوة ي  الققة. .1

 .(1) ويدب ا  يكو  يودوةاً وصحيحاً ويطاحاً  ي  يخال  لالن ا  القا  او ا ةاب(( .2

( ي  القانو  اليةنل ا  ةنل تن  عال  ان : ))ال يصح الققة  لا ل  تك  في  166)والياة  

وتق ض فل الققوة ودوة هلد الينفقا اليش وعا يا ل  يق  الةليل عال   -2ينفقا يش وعا لقا ةي  

 .(2) ي  للك((

وتطي  لنا ي  نصو  القانو  اليةنل ا  ةنل فل لطب الققة اللح يتفق في  الجالب يم 

 اليش وعا  والطاعإ عال  التقا ة.دايقا وهو يش وعيا لطب الققة وودوة هلد الينفقا ال

 ثانياً: خصائص عقد خدمة التعليم والتعلم: 

يتييا عقة خةيا التقالي  والتقال  طالقةية ي  الخصائ  التل تنطم ي  الجطيقا القانونيا ل  

يقاطل ةفق   لو    الدايقا لالجالبي  حيإ تكوين  وكون  عقةاً يقو  عال  الاس خةيا تقةي ا 

 ي  ش وج والس و قه وفقاً لقواني  وان يا وتقاليياه والس ي   طل واا   التقالي  القالل 

وهيئا اعتياة يؤللاه التقالي  فل ا  ة  و ايه الدايقاه ال لييا والخاصا طتجطيق ا وتنفيلها 

وا ن يا والتقاليياه طيا ال  وين ا ي  و قه ان يا وتقاليياه والس تتياش يم هلد القواني 

ً ا  هلا الققة يقتط  ي  الققوة  ي  اليليا  ال ينيا  ول لا الققة  يخالف ا. وكيا لك نا لاطقا

 وهل: الخاصا خصائ  ي يا تيياد ع  لائ  الققوة ن  اً لجطيقت  القانونيا 

  اح ا ت ا  يق   الققة ال  ائل طكن  ))يا يكفل النققاةد ت ا ل اليتقا ةي عقة   ائل:  .1

 .(3) اإليداب طالقطول  فالت ا ل وحةد هو اللح يكو  الققة((

                                                           

 .1976( للنا 43( ي  القانو  اليةنل ا  ةنل     )165( الياة  )1)
 ( القانو  اليةنل ا  ةنل.166( الياة  )2)
( اللتتن و ح  عطتتةال ااق احيتتة. الولتتيج فتتل شتت ة القتتانو  اليتتةنل الدةيتتة ن  يتتا االلتتتاا  طودتت  عتتا  يصتتاة  3)

 .163    2000الحقو يا    لطنا  ينشو اه التحالل 3  ج1االلتاا    
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وعقة خةيا التقالي  والتقال  يكفل ا ت ا  اإليداب الصاة  ي  الدايقا طقطول الجالب النققاةد. ةو  

الحادا  ح  د اء شكالل او  ليل وي ى الطاحإ ا  هلا الققة يشت ج النققاةد و هييت  ا  يكو  

لو  طقة وال يكفل فقج تقةي  جالب وتقطئت     ةفم ال يكتوطاً  لحيايا حقوق الدايقا والجالب 

 التحقق ي  التكيال الجالب لش وج القطول  وللك ال يكفل ا  يواع عال  الجالب ةليل الجالب

 و نيا عقة يط ا في  يال  ويا عالي  ي  حقوق والتااياه وكللك الدايقا يا ل ا ي  حقوق

 يوة  والتااياه. وجطيقا الققة ليجالم عالي ا الجالطا عنة القطول فل الدايقا  وكللك شيول  عال  ايا

 ي  عقة يكتوب  وتفصيةه وا  تكو  يو حا طشكل دالل  للا يدب  ف اغ هلد الش وج 

 ط   لا حصل خة  حول يا ت  االتفاق عالي . االحتدا ليتلن  لألج ا  

عقة  ي  يلي : الققوة  ي  اليليا  ))هل الققوة التل ال يودة ل ا  واعة خاصا تن ي ا  .2

 .(1)تحه الياء يقينا((

عة ا خاصا ل لا الققة  وال يودة ل  تلييا تجالق عالي  فل القيل  واليش ع   ل ال تودة

يقتط  الققة  ي  يلي  حي  ال يقو  طو م  واعة  انونيا تن ي   وال يليي   والققة  ي  اليلي  

   احكاي  القواعة القايا التل تحك  الققوة طشكل عا . وا صل تجطق فل دييم ا حوال عالي  وين

 ي  اليلياد ال حص  ل ا.    اإل اة  ح   تلتجيم  نشاء يا ت ية ي  الققوة فل حةوة ا  الققوة 

 الن ا  القا  وحل  ا ةاب. 

طيا  القاعة  القايا فل شك  تكيالا  (2)ي  القانو  اليةنل ا  ةنل( 89و ة تناوله الياة  )

. تل ح عال  الققوة اليلياد و ي  اليلياد 1يا نق  ي  احكا  عقة ي  الققوة فنصه عال  ان  ))

 القايا التل يشتيل عالي ا هلا الفصل((.

 .(3) عقة اليقاو ا هو ))الققة اللح يكخل في  اليتقا ة يقاطةً ليا اعج ((عقة يقاو ا:  .3

ً ليا اعجاد كالطيم واليقاي ا واإلدا    ))وهو اللح يتالق   في  كل ي  اليتقا ةي  عو ا

 .(4)و ي ها((

فالجالب يكخل يقاطل يا ةفم ي   لو  خةياه تقاليييا والدايقا تقجل يقاطل يا ةفق  

 الجالب خةياه تقاليييا. 

  

                                                           

 .34    1997( القةوح  دةل طيالل. اصول االلتااياه  القاه    ينشك  اليقا   )ج.طة(  1)
 .1976( للنا 43( ي  القانو  اليةنل ا  ةنل     )89( الياة  )2)
 .26    1992( ا هوانل  حلا  الةي  كايل. يصاة  االلتاا   القاه    ةا  نش  طة  3)
جا   انو . يصاة  االلتاا  فل القانو  اليةنل ا  ةنل )ة الا يقا نا طالفق  اإللتةيل(  ةا  ال قافتا لالنشت  ( لال4)

 . 16    2005  1والتوايم  عيا   ا  ة   ج
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ليا كل ي  ي تب التااياه يتقاطالا فل الققة اليالا  لالدانطي  هو ))اللح عقة يالا  لالدانطي :  .4

 .(1)اليتقا ةي  اح يقتط  كل يتقا ة طيودط  ةائناً ويةيناً فل ه  واحة((

 ل يت تب هلا الققة عنة انققاةد التااياه يتطاةلا عال  اج اف   فيالتا  الجالب طالقواني  

قو  عالي  الخةياه التقاليييا  وةفم يا يت تب عالي  ي   لو   توالتقاليياه وا لس اللح  وا ن يا

ياه التل  خصه ي  يوتالتا  الدايقا طتوفي  الطيئا التقاليييا لالجالب وفقاً لالقواني  وا ن يا والتقال

 ادال ا وحصاله عال  اعتياةها كيؤللا تقاليييا. 

ً طالنلطا لالجالب وايا ط .5 لطا لالدايقا فإن  عقة نلاعقة يةنل: يقة عقة خةيا التقالي  عقةاً يةنيا

اللح يكو    اس اليال وليقيا ح التةاول واليش وعتدا ح  ل ا  اليش وع القائ  عال  

 اة. طينيا طالنلطا لالجالب فإن  عقة يةنل. طال ة  ين  تحقيق ا 

ً في   طحيإ يكو  ل   .6 عقة اينل: الققة الاينل هو )الققة اللح يكو  الاي  عنص اً دوه يا

فقا واحة  وطيد ة يحل الققة  وفل الققة الاينل ال ييك  ا  يت  التنفيل ة تك ي  عال  تقةي 

 انققاة الققة.

في  دوه ح  طحيإ حةةه وكللك فل عقة خةيا التقالي  فإ  هلا الققة عنص  الاي  

فل ا ن يا والتقاليياه فل الدايقاه ية  اينيا لالجالب لالحصول عال  ة دا الطكالو يوس 

فصول او ا طم  يانيا ( فل كاليا الصيةلا وال نةلا 10تقاليياه ينح ة دا الطكالو يوس الياة  )

او  ةإ لنواه كحة  اةن . وا  ال تاية ع   يانل  لنواه  وفل الكالياه ا خ ى لنا فصول

 .(2)لنواه لكاليتل الصيةلا وال نةلا ولطم لنواه فل الكالياه ا خ ى

 عقة يقو  عال  االعتطا  الشخصل:  .7

ا  الجالب يت   طول  طناء عال  الس وتقاليياه تصة  ل لد يقصة طاالعتطا  الشخصل 

ي  واا   التقالي  القالل يت   طول الجالب فل الدايقا عال  الال ا   ل ا  شخصيا الجالب الغايا 

هل الج   ا ول فل الققة يم الدايقا  والجالب يحل اعتطا  عنة انققاة الققة وطقةد  وكللك فإ  

قا التل تتيتم طليقا دية   وش    ويلتوى عالل فل التقالي   الجالل يتود  عاة   ل  الداي

ةوليا و  اليييا   ل ال ييك  التطةال جالب واإليكانياه الياةيا  وحاصالا عال  ت اخي  وش اةاه 

 لالجالب االنتقال  ل  دايقا اخ ى طإ اةت ا.طجالب هخ   او دايقا طدايقا او تقجل الدايقا 

فل الدايقاه ال لييا والخاصا  كيا ا  هلا الققة  وهلا ي  لياه عقة خةيا التقالي 

يحةة  طيودب القواني  وا ن يا  ينشئ لةلتااياه لاه الجطيقا الخاصا  ل ا  التااياه الدايقا

وا لس اليحةة  ي  واا   التقالي  القالل وهيئا االعتياة. وكللك ي  لياه هلا الققة والتقاليياه 

                                                           

 .15( لالجا   انو . الي دم نفل     1)
 .2017/2018قا  ( ي  تقاليياه ينح ة دا الطكالو يوس فل دايقا الايتونا ا  ةنيا لال10( الياة  )2)
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ً لاه جطيقا خاصا التناةاً ليا تش ع  القواني  ان ا تنشك عال  الجالب التااياه ا وا ن يا ي ا

 والتقاليياه الخاصا طالتقالي  فل الدايقاه ال لييا والخاصا.

 المطلب الثاني

 الطبيعة القانوني لعقد التعليم والتعلم

   جطيقا القة ا التل ت طج الجالب طاليؤللاه التقاليييا )الدايقا( تالاي   ط ا  واني  

التقالي  القالل وا ن يا والتقالي  والتل تحةة الس القطول فل الدايقاه  والتل تقجل لالجالب حق 

االلتحاق طالدايقا وكللك  طول الدايقا لالجالب. وهناك شط   دياع عال  نشوء عقة  ينل تطةا 

 ا  هلا الققة ول يان  القانونيا ي   صةا  القطول وتالقي  ل  و ةفم ال لو  والتااي  طالالوائح ه

 لالة الا وطلل الد ة والقنايا. اليحةة  والن   الدايقيا والقواني  وي اعا  اليةة 

فإلا التا  الجالب ودب عال  الدايقا اي اً الوفاء طالتاايات ا اليقاطالا وينح الجالب ش اة  

القانونيا والقة ا هل الققة وعال   وء للك لنطحإ ع  خ    وا  يصة  هلد الجطيقا الت

 الجطيقا القانونيا لققة التقالي  والتقال .

ل  يتج ق اح تش يم او الفق  او الق اء لالطحإ فل جطيقا عقة التقالي  والتقال   وليقو  

 لققة.الطاحإ طة الا فييا  لا كانه جطيقا طقض الققوة تنجطق عال  هلا ا

 عقد التعليم والتعلم عقد تجاري:  -1

ن  اً    الدايقا وخاصا الدايقاه الخاصا وهل دايقاه تدا يا هةف ا ال طح الياةح  

 ال  ا  الجالب ال يقة تاد اً وطالتالل ال ييك  وص  عقة التقالي  والتقال  طكن  عقة تدا ح كو  

ال لو  ع  كل خةيا ي  الخةياه التل توف ها فل الدايقا   الدايقاه الخاصا تلتوفل

تدا يا  وهةف ا ال طح الياةح وطالتالل  الدايقا وهل تدا يا وتلدل كش كا ايا طاإل افا  ل  

 فإ  عقة التقالي  والتقال  ال ييك  اعتطا د عقة تدا ح. 

 عقد من عقود اإلذعان:  -2

واني  وا ن يا والتقاليياه لغاياه  نشاء ت م واا   التقالي  القالل وهيئا االعتياة الق

خجج لالدايقاه واعتياةها ويتجالطات ا. والت خي  ل ا  وفتح التخصصاه ويقايي ها وو م ا

فل كل الدايقاه ال لييا والخاصا  ون م الس  الة اليا وتقويي ا  وتجطيق ان يا الدوة 

وا لس وهل الدوه يا  والتقاليياهالقطول  وطيا ا  الجالب يق    الطيا هلد القواني  وا ن يا 

فإن  ال ييك  ا  يجالق عال  هلا الققة عقة  لعا   ل ا  عقة اإللعا  يقطل في  اليؤي  طش وج 

فييا يتقالق طلالقا او ي فق   و ح يكو  يحل يق    ي ق ا اليودب وال يقطل ينا شت ا وللك 

 احتكا   انونل او فقالل  او تكو  الينافلا يحةوة  النجاق في .
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 عقد غير مسمى:  -3

عالي  الفق  والق اء  وهو  اتفقال يودة عقة تقالي  وتقال  ن  عالي  اح تش يم  او  انو  او 

خا   ع  التن يياه التل حةةها القانو  عال  لطيل الحص   وعقة ل  يحةة اليش ع نجا   

  ا ج ا  القانونل  ولك  يت  تييياد ي  خةل تحاليال   ل  اداائ   وال يودة ل  ال  ويصقب عال

 تقيين  وييك  ا  يقتط  ي  الققوة  ي  اليليا .

 عقد ذو طبيعة خاصة: -4

 الققوة وكا  اهي ا اف ا الوا م القيالل عةةاً كطي اً ي  الخةياه ي اله يحةً لديالا ي 

الخةياه الة اليا  طقة ا  كانه  واني  التقالي  فل الي احل ا ول  والدايقيا  لااييا والتحاق 

ً يكتلط  الجالب  ً  انونيا عنة طالوغ الل  القانونل وحت  التقالي  الجالطا فل اليةا س والدايقاه حقا

ً اي  اختيا ح فل للك الو ه  وطقة ا  اصطحه  هناك الدايقل واللح كا   طل خيلي  عايا

وط اه الخةياه الة اليا فل هلد الدايقاه والتل ن يه ي   طل واا اه التقالي  القالل  التل 

 و قه القواني  وا ن يا والتقاليياه وا لس العتياة هلد الدايقاه والقيا  طخةياه التقالي .

ونشك ع  للك عقة  ينل ويطةا ل يان  عنة صةو  القطول وتالقي  ي   طل الجالب و  اد 

و    كيال او ا   واإلد اءاه وةفم ال لو  و لااي  طالقواني  وا ن يا والتقاليياه وا لس  في 

ي   طل الجالب فإلا الدايقيا وي اعا  اليةة اليحةة  لالة الا وطلل الد ة والقنايا فل الة الا 

ييا  وهل التا  الجالب ودب عال  الدايقا الوفاء طالتاايات ا اليتقاطالا وينح الجالب الة دا القال

 ش اة  التخ  . وهلا ي دم  ل  الققة ال ينل  واللح ي  ش وج  االلتااياه اليتطاةلا. 

( ي  القانو  اليةنل 93والققة ال ينل: نصه عالي  دييم القواني    ل نصه الياة  )

ا  ةنل طقول ا ))التقطي  ع  اإل اة  يكو  طالالف  وطالكتاطا وطاإلشا   اليق وة  ولو ي   ي  

وطاتخال اح يلالك هخ  ال تةع   و  الحال شكاً   لوطاليطاةلا الفقاليا الةالا  عال  الت ا سا خ 

 .(1)ل(( فل ةاللت  عال  الت ا

فالقطول ال ينل  لا  يلتنتج ي  اح تص   يصة  ع  الي لل  لي  الق ض فييا  لا كا  

والتقطي  ال ينل ))هو التقطي   ي   (2)    لي ا شك   ن   طل طالق ض(( يت ي  طصو   ال ي

ً اإلعة  ع  هلد اإل اة   اليطاش  اللح يلتةل ين  عال  ودوة اإل اة  ةو  ا  يقصة ط  اي ا

 .(3) يطاش  ((

                                                           

 .1976( للنا 43( ي  القانو  اليةنل ا  ةنل     )93( الياة  )1)
  1995  1( القودل  يصجف . القانو  اليةنل  داء الققة يؤللا  طحلو  لالنش  والتوايم  لطنا   طيت وه  ج2)

  228. 
  1شت  والتوايتم  عيتا   ا  ة   ج( لالجا   انو . يصاة  االلتاا  فل القانو  اليةنل ا  ةنل  ةا  ال قافتا لالن3)

2005    47. 
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و ة اخل ا  القة ا يا طي  الجالطا والدايقا هو عقة وهو عقة  ينل  و ة ط  ه القة ا 

يا طي  الجالطا والدايقا وطكل تككية فل   ايا فل الوالياه اليتحة  ا ي يكيا فل دايقا لي اكوا 

))تن  اتفا يا التلديل عال  ا  لالدايقا الحق ا  تجالب انلحاب اح جالب فل اح و ه و ح 

اح تط ي  لجالب االنلحاب للك. لقة ج ةه جالطا  ن ا فل ن     طالنلطا ل ا ةو   عجاء لطب كا

 .(1)الدايقا ل  تك  فتا  ي اليا((

ع  افقال او لالوك او  وعقة التقالي  والتقال  هو عقة  ينل وهو التاا  يالا   انوناً ينشك

ً   و  ج   ا ً واالتفاق عالي  شفاها ً ي   طل ج في  و اك   يت   ط اي  جوعا وهلا  –وكتاطيا

تص فاه يفت ض ودوة الققة ال ينل  ولك  ال يودة عقة خجل يكتوب طي  الج في   ولك  

الج في  وتقةي  او اق القطول لالتلديل والتو يم عال  جالطاه التلديل وةفم ال لو  والتة  ةليل 

ولالوك الج في  هلا ةليل عال  نشوء الققة ال ينل  الجالب والحصول عال      دايقل  ف و 

 القانو  عقة  ينل  طال    ي  عة  ودوة اتفا يا تقا ةيا.اليلالك يقتط  فل حك  

وتقوة ن  يا الققة ال ينل طي  الجالب والدايقا  دلو ها  ل  الق اء ا ي يكل ينل 

طالتييو   ة اليةعو دو   كولت  ))ا له دايقا الفوعا ي   يائا عا   فل ةعوى االلتئنا  الي

 .(2) ((1896حكيا   ا ها عال  يطةا ن  يا الققة فل عا  الي

وكللك ن م ك ي  ي  الدايقاه ا دنطيا عقوة لالجالطا  ويف   الجالطا هلا الققة  طل الةخول 

والتلديل والقطول فل الدايقا تطي  هلد الققوة الالوائح ا كاةيييا  والليالاه والتودي اه القايا 

ويي اق الجالب والالوائح والو ائق ال ئيليا وليالا القطول والالوائح والش وج وا حكا  ال ئيليا 

ا كاةيييا  واإلد اءاه التكةيطيا  وال لو  وتكنولوديا اليقالوياه  وخجا حيايا الجالب  

 والشكاوى  و ي ها  وهلا يودوة فل ك ي  ي  الدايقاه الط يجانيا وا ي يكيا.

فإ  اليحاك  عاة  يا تن    ل  الو ائق  ))وفل يحاولا تحةية ش وج الققة ال ينل 

اليق و ا لالجالطا فل  جا  الدايقا  ففل القاة  يقتط  ةليل الدايقا او يدالت ا الو يقا ا لاليا فل 

القة ا اح ا  اح عطا اه فل و ائق اخ ى تشكل كللك ش وجاً لالصفقا     عقوة لك  الجةب 

 .(3)يةحق الةليل تحتوح ش وجاً ي  الققة((او طجا اه التلديل او التجطيقاه اإلةا يا او 

                                                           

(1) Francine Rochfor. The Relationship between the Student and the University. Astralia 

and newzealand Journal of Law and Education. Vol. 3 No.1 1998. P. 5 

     طحإ يت ديا  ل  الالغا الق طيا.
 -( اليطتتاةا القانونيتتا التتتل تحكتت  حقتتوق الجالتتب ا كتتاةييل طالدايقتتاه ا ي يكيتتا ة. فتتتح   عيتت ا  اليلتتو ح 2)

  يو تتم عالتت  اإلنت نتته. 1997يشتت   اكتتاةييل طاليالحقيتتا اللتتقوةيا طكي يكتتا  ينشتتو  فتتل يدالتتا اليطتقتتإ للتتنا 
http://books.google.jo . 

(3) Janathan. Flagg Buchter. Contra\ct Law and the Student – University – Indian Law, 

Journal 1973, Volume 48/ Issue 2. P.3.,   

http://books.google.jo/
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ي ى الطاحإ ا  الجطيقا القانونيا لققة التقالي  والتقال  هو عقة لو جطيقا خاصا يقو  عال  

خةياه التقالي  والتقال   واح عقة خةيا وهو عقة  ينل لواء فل الدايقاه ال لييا او الخاصا  

وا لس والليالاه التل ت ق ا واا   تقاليياه لو التااياه يتطاةلا تحكي  القواني  وا ن يا وال

التقالي  القالل وهيئا اعتياة يؤللاه التقالي  القالل وتخ م ل ا الدايقاه ال لييا والخاصا 

 ً التناةاً لقواني  وان يا وتقاليياه التقالي   والتل طةو ها ت م اي اً تقاليياه وليالاه والس اي ا

 ا.القالل وهيئا االعتياة  والس  طول الجالط

ة عقة خا  طالجالطا فل هلد الدايقاه يطي  ياهيا الققة  او ا كان    او دويولآل  ال 

وحقوق كل ي  الج في  وه ا د. وكل للك يت  ي  خةل عقة  ينل وتطاةل ش وج   او التااياه 

     ا  ل لا الققة يكتوب  طل القطول فل الدايقا او اق طي  الج في   وال يجالم الجالطا عال  عقة

 جطيقا خاصا  وعقة  ائ  طلات .

ي  حيإ الت ا ل طيد ة حصول الجالب عال  ال انويا القايا وتنجطق عالي  الس القطول 

  ليتود   ل  اح ي  الدايقاه لتقةي  جالب لةلتحاق طالتخص  اللح يقطل في   ويحل هلا الققة 

ايقيا  التل تؤهال  الدالجالب يةفم ال لو  الدايقيا ويقطل فل التخص  لالحصول عال  الة دا 

للوق القيل ي  خةل عياليا التقالي  والتقال   واج ا  هلا الققة هو الجالب  والدايقا  لواء 

ال لييا ين ا او الخاصا وية  هلا الققة هل جيالا ة الت   ي  فصول ولنواه يحةة  ل ا ية  

طي  يقة ه ا   صوى ال يدوا ا  يتقةاها الجالب فل الحصول عال  الة دا القالييا  ول لا الق

 التااياه وحقوق كل ي  الج في .

ً  لا ل  تك   وهلا يا لهب  لي  فل ك ي  ي  الق ايا فل الدايقاه ا ي يكيا ))وعيويا

هناك و يقا عقة يقينا  ة و قه عنة تقةي  الجالب او القطول والتلديل او ةخول الجالب الح   

يل الققة يا طي  الجالب والدايقا     هلا الدايقل او فل الحيا  الدايقيا ف لا يقتط  نقجا تشك

 .(1)التشكيل يتياش  يم يطةا الققة طك   طول الق ض ييك  التخةص  ي  افقال ا ج ا ((

  

                                                           

(1) Jonathan Flagg Buchter. Contract Law and The student university – Indian Law 

Journal. 1973 – Volume 48/Issue 2, page. 2   يت د   ل  الالغا الق طيا.  
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ج في  طحيإ ت يل طقض تالك االلتااياه حقوق الج   وطاليقاطل يي ل طق  ا ا خ  التااياه 

لقاعة  الققة ش يجا  ويالتا  كل ي  ج فل الققة التناةاً يالا  للك الج   ليصالحا الج   ا خ . 

ً لالقانو  والق   وجطيقا التص  . ويا هو ي  يلتالاياه هلا الققة. اليتقا  لوينق  ةي  وفقا
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 التزامات الجامعة.  -1

 تالتا  الدايقا فل عقة خةيا التقالي  والتقال  لالجالطا طيا يالل: 

واا   التقالي  القالل واعتياة التخصصاه: تالا  الدايقاه الحصول عال  ت خي  ي   .1

لواء ال لييا او الخاصا الحصول عال  ت خي  ي  واا   التقالي  القالل وهطت  اعتياة 

 .(1)يؤللاه التقالي  القالل

توفي  الطيئا التقاليييا الينالطا: ت م هيئا اعتياة يؤللاه التقالي  القالل فل ا  ة   .2

 ليؤللاه التقالي   ي  حيإ الط ايج ا كاةيييا  واليخ داه ا كاةيييا()يقايي  اعتياة 

 .التقاليييا لتكو  يةئيا لييا لا عيال ا وكل يا يتقالق طاليؤللاه (2)

توفي  الكواة  الطش يا ي  اع اء هيئا تة يليا وعايالي : تالتا  الدايقا طتوفي  الكواة   .3

كواة  ه   ي  الس يقتية   وكللك الطش يا ي  اع اء هيئا تة يليا يؤهالا واختيا 

 طش يا عايالا تةي  الدايقا وفقاً ليتجالطاه اعتياة اليؤللا ا كاةيييا. 

اليقتية   ة : عال  الدايقاه توفي  الط ايج ا كاةيييا يتوفي  الط ايج ا كاةيييا اليقت .4

 .(3)ودوةد هلد الط ايج ويخ دات ا ا كاةيييا والي نيا

                                                           

 (. 6وتقةيةت  الياة  ) 2009( للنا 27(  انو  التقالي  القالل والطحإ القاليل     )1)
 وتقةيةت  )الياة  )ب((. 2007( للنا 20 انو  هيئا اعتياة يؤللاه التقالي  القالل     )

 وتقةيةت . 2007للنا ( 20(  انو  هيئا اعتياة يؤللاه التقالي  القالل     )7( الياة  )2)
 وتقةيةت . 2007( للنا 20( ي   انو  هيئا اعتياة يؤللاه التقالي  القالل ا  ةنل     )7( الياة  )3)
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تل يل حصول الجالب عال  كافا حقو   ةاخل الدايقا: تالتا  الدايقا طتل يل حصول   .5

الجالب كل يا يالا  ي  الي اكا اإلةا يا وا كاةيييا ي  او اق  طوتيا  او ط ايج   او  

 ة الاه والدةاول الة اليا. 

ب يا يخص  ي  احتياداه او شكاوى: تالتا  الدايقا طإحاجا الجال حاجا الجالب طكل يا  .6

 يخص  ي  احتيادات   او  طة   ع  اح شكاوى تخص  والةفاع ع  نفل .

تالتا  الدايقا طتوف  الخةياه ي  يوا   ليا اه  يجاع   خاائ  توفي  الخةياه:  .7

يكتطا واح   حةيةيا صااله  يا يا  لوق تدا ح  حةائق  ي افق  يا يا  ولائل نقل

 .(1)نةيا ال يا يايكاتب خةياه اخ ى  وتوفي  ا ي  الدايقل  وا 

ينح الجالب و يقا التخ  : تالتا  الدايقا وطقة التكيال يتجالطاه الحصول عال  الة دا  .8

 .(2)الجالب و يقا التخ   تينحالقالييا ا  

 حقوق الجامعة:  -2

طالقواني  وا ن يا والتقاليياه: ي  حق الدايقا ا  تتخل اح لاا  الجالب  حق الدايقا فل  .1

طاإلخةل طوادطات  والتقاليياه فل حالا  يا  الجالب  د اء يحةة طيودب القواني  وا ن يا 

 والتاايات  نحو الدايقا.

الدايقا  لاا   حقوق لاا  الجالطا فل التقايل يم اع اء ال يئا التة يليا وايةؤد: ي   .2

 الجالطا طااللتاا  طالتقايل طاحت ا  يم اع اء ال يئا التة يليا والقايالي  والجالطا.

 لاا  الجالب طاالنت ا  طالة الا: تالا  القواني  وا ن يا والتقاليياه الجالطا طااللتاا   .3

 طالة الا.

ً لالقواني  وا ن يا والتق .4 : ي  حق اليياهحق الدايقا فل تجطيق الققوطا عال  الجالب وفقا

وفقاً الدايقا فل حالا ا تكاب الجالب اح يخالفاه ةاخل الدايقا ا  تنفل الققوطا اليق    

 لالقواني  وا ن يا والتقاليياه فل الدايقا.

 لاا  الجالب طاليحاف ا عال  ييتالكاه الدايقا: ي  حق الدايقا ا  تح   عال   .5

يتالكاه الدايقا كون ا يودوة  ييتالكات ا وطالتالل فإ  عال  الجالب ا  يحاف  عال  ي

 لينفقت .

اإللاء   ل  ليقا الدايقا: لالدايقا الحق فل اتخال اإلد اء الينالب فل حالا  لاء  عة   .6

 الليقا  ل  الدايقا ي  الجالطا. 

                                                           

 واللح يحتوح عال  تقاليياه ل لد الخةياه كايالا.  2019/2020( ةليل الجالب لدايقا الايتونا ا  ةنيا 1)
 الطكالو يوس فل دايقا الايتو  ا  ةنيا.( ي  تقاليياه ينح ة دا 27( الياة  )2)
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ةفم ال لو  الدايقيا: يالا  الجالب طةفم ال لو  الدايقيا اليق    طيودب التقاليياه  .7

 الدايقيا.

 ثانياً: التزامات وحقوق الطالب الجامعية: 

 التزامات الطالب:  -1

هناك التااياه عةية  عال  الجالب طيودب القواني  وا ن يا والتقاليياه والليالاه 

 وا لس التل ت ق ا هيئا التقالي  القالل  وواا   التقالي  القالل والدايقاه وهل: 

 يا والتقاليياه والالوائح الدايقيا: عال  االلتاا  طالتق   واإلجةع عال  القواني  وا ن .1

وا ن يا والتقاليياه  وا  يكو   ة اجالم عالي ا  طل التلديل الجالب االلتاا  طالقواني  

ً لةجةع عالي   طل  وااللتحاق طالدايقا  طيودب عقة الخةيا اللح يدب ا  يكو  يكتوطا

 الجالطا  طل  طول  فل الدايقا. 

يشت ج عال  الجالب االلتاا  طيقايي  اللالوك االلتاا  طيقايي  اللالوك ا كاةييل اليتييا:  .2

ا كاةييل اليتييا: وا  ال يخال  تقاليياه الدايقا   ل ا  هناك تقاليياه تكةيب لالجالطا فل 

كل دايقا وي  حق كل دايقا فل حالا  خةل الجالب طيقايي  اللالوك ا كاةييل ا  

ً ل لد التقاليياه و ة تصل طقض الققوطاه  ل  الفصل الن ائل ي  تود  ل  الققوط ا وفقا

 .(1)الدايقا

االنت ا  فل الة الا: تالا  تقاليياه ينح ة دا الطكالو يوس فل كل دايقا الجالب  .3

 .(2)طااللتاا  طالةوا  وعة  التغيب و ال كا  ع  ا لالح يا 

والقيال والجالطا: يالتا  الجالب  التاا  الجالب طاحت ا  اع اء ال يئا التة يليا واليو في   .4

واليو في  والقيال والجالطا واحت اي  طاحت ا  الجالطا واليو في  والقيال والجالطا 

خصوصيت   والتقايل يق   طكل احت ا   وعة  التق ض ل   طاإليلاء  والً او فقةً طكح 

 صو   كانه.

االلتاا  طالقواعة التل تن  عالي ا تقاليياه الدايقا فييا يخ  القياليا التة يليا: عال   .5

الجالب االلتاا  طالقواعة والت تيطاه والليالاه النا يا لالقياليا التة يليا فل الدايقا ي  

حيإ االختطا اه او لي  اليحا  اه. و عةاة الطحوإ واليتجالطاه الة اليا واليواعية 

ديل واللحب واإل افا ويواعية اليحا  اه واالختطا اه  وح و  يو  طالنلطا لالتل

الين ديا. وعة   و ي   ااإل شاة ا كاةييل  وح و  النشاجاه الين ديا واليشا كا في

                                                           

 (.5( تقاليياه تكةيب الجالطا فل دايقا الايتونا الياة  )1)
 .2019/2020( ي  تقاليياه ينح ة دا الطكالو يوس فل دايقا الايتونا 11( الياة  )2)
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وااللتاا  طيا يالق  عالي  ي  وادطاه او تقطك  القيا  طكح لالوك يتناف  يم الةي  وا خةق  

 .(1)وة التطياناه لغاياه يقايي   يا  الد

الح   عال  ييتالكاه الدايقا وعة  اإللاء  لليقت ا  وةفم ال لو  الدايقيا وااللتاا   .6

 طحقوق اليالكيا الفك يا فل الدايقا وةفم ال لو  الدايقيا.

 حقوق الطالب:  -2

 حقوق الجالب فل الدايقا هل نفس التااياه الدايقا وهل عال  النحو ا تل: 

والحصول عال  تقال  لو دوة   لتحقيق لي  القياليا الة الاتوفي  الطيئا الة الا الينالطا:  .1

ا  توف  الدايقا لالجالب الطيئا التقاليييا  وتوفي  اإليكانياه الةايا لالقياليا وعاليا 

الة اليا  ول ولا الحصول عال  اح خةياه لالجالب ةاخل الدايقا. وتوفي  كافا يصاة  

 و يصال ا طكافا الج ق. الحصول عال  القواني  وا ن يا والتقاليياه و طج ا

عال  توفي  كافا الولائل لالحصول عال  الخجج الة اليا والياة  القالييا ويا يتقالق ط ا:  .2

الدايقا ا  توف  لالجالب كل ولائل االتصااله لحصول الجالب عال  الخجج الة اليا 

والياة  التقاليييا والط ايج واإلعةناه والق ا اه التل تصة  ع  الدايقا والكالياه  

 و اق الخاصا طااليتحاناه وي ادقت ا  واإلداطا النيولديا ا وكللك الحصول عال  

 ا كاةييل.  شاة لقاليل وة دات   واإلوتحصيال  ا وو يقا التخ   

ي  حق الجالب ينا شا اع اء ال يئا التة يليا فييا  حق الجالب فل ح يا التقطي  وال اح: -3

يخ  ا يو  التقاليييا والت طويا والحصول عال  ةليل الجالب اللح يشتيل عال  التقاليياه 

 الةايا لالجالب.

جاه: ي  حق الجالب الحصول عال  كافا الحصول عال  كافا الخةياه واليشا كا فل النشا -4

الخةياه  الصحيا  والي افق القايا  اليكتطا اليواصةه والنواةح  واليةعب  والصااله  

 (2)والخاائ  الحةية  وا ي  واليشا كا فل نشاجاه الدايقا ي  ح و  الةو اه

 والحوافا.وال حةه  وا نشجا  والحصول عال  اليكافآه الياةيا  والتة يطاه  

 المطلب الثاني

 انقضاء عقد خدمة التعليم والتعلم

ً  –تنق ل الققوة  طتنفيل يو وع ا  وللك ي  خةل  يا  اج ا  الققة طتنفيل  –عيويا

التاايات    وحلب جطيقا الققة  ويا هو ينفق عالي   وتنق ل الققوة  يا طانت اء يةت ا  او حلب 

ة فل ا حوال  ي  عاةيا  طالفلخ   لا اخل احالقانو   او طانت اء القيل اليتفق عالي  وينق ل الققة 

                                                           

 .2020/  2019( ةليل الجالب فل دايقا الايتونا ا  ةنيا للنا 1)
 .2019/2020لايتونا ا  ةنيا ( ةليل الجالطا طدايقا ا2)
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اج ا  الققة ييا ودب عالي   و ة ينق ل طاالنفلاخ  لطاب خا دا ع    اة  الج في  و ة 

 ينق ل الققة طاالتفاق. 

وعقة خةيا التقالي  والتقال  هو عقة ي  الققوة اليلتي   يحةة الية  للك ا  جطيقت  

الجالب ويو وع  هو التحاق الجالب طط نايج ي  الط ايج اليج وحا فل الدايقا والتل  طل 

فل هلا الط نايج حلب القواني  كافا الش وج وا لس لالقطول االلتحاق ط  طقة ا  التوف  

وا ن يا والتقاليياه فل الدايقا  فة يدوا لالجالب ا  يتداوا الية  التل حةةت ا ا ن يا 

 والتقاليياه إلن اء الة الا والحصول عال  الة دا الدايقيا.

 وليت  تناول الطاب انق اء التقالي  والتقال  عال  النحو ا تل: 

 انقضاء العقد بانتهاء مدته:  -1

والتقال  عقة يلتي  ولك  يحةة الية   ل حةةه  الطيا تقاليياه ينح ة دا  عقة خةيا التقالي 

الطكالو يوس فل الدايقاه ا  ةنيا  ية  الة الا فل الدايقاه طحة ا ص  )) يا  لنواه فل 

 .(1)تل الصيةلا وال نةلا ولطم لنواه فل الكالياه ا خ ى((كالي

فإلا انق ه هلد الية  واكيل الجالب يتجالطاه الحصول عال  الة دا الدايقا ينح ة دا 

الطكالو يوس ويت  تخ يد  ي  الكاليا وطينح  الة دا القالييا  ينق ل الققة  و لا التنفل الجالب 

 ينق ل الققة يا طي  الجالب والدايقا.هلد الية  فصل ي  التخص   واي اً 

 انقضاء العقد بفصل الطالب من الجامعة:  -2

ينق ل عقة خةيا التقالي  والتقال  طلطب فصل الجالب  لطاب اكاةيييا وهلد ا لطاب عال  

 النحو ا تل:

 خفاق الجالب فل الة الا طقة ا  يكو   ة حصل عال   نلا ي  ول  يتيك  ي   فم يقةل   .ا

 .(2) الة الا((

 .(3) ا تكاب الجالب فقةً يقا ب عالي  وفقاً لالن ا  الةاخالل لتكةيب الجالطا(( .ب

ا تكاب الجالب د ييا ويت  تنفيل الققوطا  ةد ييا يؤةح  ل  التي ا  انقجاع  ع   . 

 لية  تاية عال  لطقا فصول ة الا.  الة الا

 انقضاء العقد بفعل الطالب:  -3

 ً  طفقل الجالب وي  هلد ا لطاب:  ينق ل عقة خةيا التقالي  والتقال  احيانا

 .(4)االنلحاب ي  الدايقا واالنتقال  ل  دايقا اخ ى (1)

                                                           

 ( ي  تقاليياه ينح ة دا الطكالو يوس فل دايقا الايتونا ا  ةنيا.10( الفق   )ب( ي  الياة  )1)
 ( )الفق اه ا  ب     ة  هـ( ي  تقاليياه ينح ة دا الطكالو يوس فل الدايقاه الايتونا.18( الياة  )2)
 الجالطا فل دايقا الايتونا.( ي  الن ا  الةاخالل لتكةيب 5( الفق   )ك/3)
 ( ي  تقاليياه ينح ة دا الطكالو يوس فل دايقا الايتو .24  23( اليواة )4)
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ك   ي  لطقا فصول   الجالب ع  التلديل وي   عالي  ا لا تخال (1)فقة اليققة الدايقل (2)

 ة اليا.

 .(2)فقاً لن ا  تكةيب الجالطاوا تكاب الجالب فقةً يقا ب عالي   (3)

 فسخ العقد:  -4

حااله ناة   دةاً فل عقة خةيا التقالي  والتقال  وللك  لا التنة الجالب فل يفلخ الققة فل 

تلديال   ل  او اق ياو   فإ  الققة يفلخ ويقاة الحال  ل  يا كا  عالي   طل التقا ة  او ا  تلديل 

 الجالب كا  طاجةً  ويخالفاً  لس القطول.

د او عنة انق اؤد يا ي ي  ي  ويدب ا  ال ننل  ا  يا يحةإ ي  ه ا  هلا الققة عنة تنفيل

 شكالياه فل الخةفاه التل تحصل والي دم اليخت  فل الن   فل هلد الق ايا  ل ا  الدايقاه 

 ال لييا يت  الجق  طق ا ات ا ايا  اليحكيا اإلةا يا ايا الدايقاه الخاصا فيت  الجق  طكحكاي ا

  ل  اليحاك  الن اييا.

 

  

                                                           

 ( ي  تقاليياه ينح ة دا الطكالو يوس فل دايقا الايتونا.5/23( الفق   )1)
 ( ي  ن ا   تكةيب الجالب فل دايقا الايتونا ا  ةنيا.5( الياة  )2)
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 الخاتمة

خةيا التقالي  والتقال  الن ا  القانونل لالقة ا الققةيا يا طي  الجالطا تناوله هلد الة الا عقة 

عال  ياهيا هلا الققة  وا كان  وجطيقا هلا والدايقاه ا  ةنيا  وت   لقاء ال وء فل هلد الة الا 

 الققة.

    ه ا  هلا الققة وانق اؤد وتوصاله الة الا  ل  النتائج التاليا: 

 : النتاج:أوالً 

   هلا الققة ي  الققوة لاه الجطيقا الخاصا  و ي  يلي  وهو عقة  ينل يلتنة  ل   .1

القواني  وا ن يا والتقاليياه وا لس والليالاه التل ت ق ا واا   التقالي  القالل 

 وهيئاه االعتياة ليؤللاه التقالي  القالل فل ا  ة .

القة ا يا طي  الجالطا والدايقاه  ويالا     هلا الققة يودوة ويت  االعتياة عالي  فل  .2

 لالدانطي  وهو عقة   ائل  ويت   ط اي   ينياً ي  خةل ليالاه والس القطول.

عالي   طل القطول او االلتحاق طالدايقا     هلا الققة  ي  يكتوب وال يت  اجةع الجالب .3

ع  ج يق تلالي  والتاايات  وحقوق فل  الققة  طينيا يت   وطيا   اح الجالب فل الققة 

 والتة  ا و اق وخاصا ةليل الجالب.

ال يقتط  هلا الققة ي  عقوة اإللعا   ل ا  الجالب طإيكان  االلتحاق طكح دايقا ي   .4

الدايقاه  ل التوف  الش وج واليتجالطاه لةلتحاق طالتخص  اللح ي  ب في  فل اح 

 دايقا.

 وعال   وء هلد النتائج توصل الة الا طيا يالل: 

 ثانياً: التوصيات:

ن  اً التلاع ةو  الدايقاه فل التقالي  والتقال  واهييت ا  واياة  اعةاةها لواء ال لييا او  .1

الخاصا اصطح ي  ال  و    يداة نيول  لققة خةيا التقالي  والتقال  ليكو  الالاً يحةة في  

 ي .جطيقا القة ا يا طي  الجالطا والدايقاه وااللااياه والحقوق لكل ي  الج ف

توحية تلييا الققة ليكو  عقة خةيا التقالي  والتقال   وا  يح   وا  يكو  يكتوطاً لغاياه  .2

 اإل طاه وليس االنققاة ليكو  حدا عال  اج اف .

هلا الققة لد ا فييا ينشك ع  اح خةفاه تحصل حول د ا االختصا     و   توحية .3

   ائيا واحة   لواء الخة  يم دايقا  لييا او خاصا.

  طاه الققة وتو يق  ي   طل اج ا  القة ا  طل  طول الجالب فل الدايقا واالجةع عالي   .4

و  اءت   ليكو  الجالب عال  عال  طك  القة ا طين  وطي  الدايقا عة ا  عقةيا  وليس 

 يقطوالً فل الدايقا  ي   لااييا التقالي  الدايقل.
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ل يققول ا  يق اها ويف ي ا الجالطا و م  واعة وطنوة فل الققة يقةيا طج يقا يتو م طشك .5

التل يكو  في ا حق الدايقا الش وج وان ا داء ن  الققة اليالا  يم الدايقا  وا  ت م 

 ة الجالب ا  تو م طشكل تدلب انتطاه   طل ا  يقو  طالتلديل وليس طصيغا يطاةا 

ة  اللح عايا  وا   الشلء اليختال  يق و  لةي   وا  تتدلة  واني  الدايقاه فل القق

 ليط   يا طين ا وطي  الجالب.
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