
 ٢٠١٩) لسنة  ١٨قانون معدل لقانون  اجلامعات االردنبة رقم (

  ٢٠١٩) لسنة ١٨قانون رقم (

  الجامعات األردنيةمعدل لقانون قانون 

 

ويقرأ مع القانون رقم ) ٢٠١٩الجامعات األردنية لسنة معدل لقانون يسمى ھذا القانون ( قانون   :١المادة 
من تاريخ  به ويعملالمشار اليه فيما يلي بالقانون األصلي قانونا واحدا  ٢٠١٨) لسنة ١٨(

  نشره في الجريدة الرسمية.

ما لم التالية حيثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا أدناه والعبارات يكون للكلمات   :٢المادة 
 القرينة على غير ذلك. تدل

  تمنح درجة جامعية.للتعليم العالي  او خاصة مؤسسة رسميـــة  الجامعة:

  مجلس التعليم العالي .  المجلس:

  مجلس االمناء : مجلس امناء الجامعة المعين وفقاً الحكام ھذا القانون .  

  رئيس الجامعة .  الرئيس :

  عميد النشاط الجامعي . المعھد او عميد الكلية او  : العميد 

ً الحكام  تملك الجامعة الخاصة، ،أو مؤسسةالمالك :    أي شركة او جمعية  ومسجلة وفقا
  التشريعات النافذة.

التي  او المؤسسة مجلس ادارة الشركة او ھيئة مديريھا او الھيئة االدارية للجمعية    الھيئة :
  تملك الجامعة الخاصة .

مالي واداري ولھا بھذه الصفة حق تملك  لبشخصية اعتبارية ذات استقال الرسمية :  تتمتع الجامعة٣المادة 
وقبول بما في ذلك ابرام العقود جميعھا  االموال المنقولة وغير المنقولة واجراء التصرفات القانونية

 بموافقة مجلس الوزراء االقتراضولھا  المساعدات والتبرعات والھبات والمنح والوصاياالوقف و
وان تنيب عنھا في  االعمال و االجراءات القانونية و القضائيةبوالقيام  ولھا حق التقاضي
  لھذه الغاية. كلهتوالعام او اي محام اخر  لوكيلاالجراءات القضائية ا

 

 حددھالشروط و الضمانات التي يل اتنشأ الجامعة الخاصة ، بناًء على طلب مقدم من المالك، وفق  أ.: ٤المادة 
، على ان يصدر المجلس قراره بشان ھذا الطلب خالل مدة ال تتجاوز نظام يصدر لھذه الغاية

  .اربعة اشھر من تاريخ تقديمه

  ب. يكون للمالك حق تملك االموال المنقولة وغير المنقولة وحق االقتراض والرھن وقبول الرھن           

بشخصية اعتبارية ذات  الخاصة الجامعة) من ھذه المادة ، تتمتع ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج
في ذلك حق بما  جميعھا مالي واداري ولھا بھذه الصفة اجراء التصرفات القانونية لاستقال

المساعدات والتبرعات والھبات والمنح وولھا بھذه الصفة قبول الوقف ابرام العقود والتقاضي 
  .بموافقة مجلس الوزراءوالوصايا 

  .يضمن االستقالل االكاديمي واالداري الدارة الجامعةد. تنظم العالقة بين الھيئة و الجامعة بنظام 

  

  .أي جامعة انشئت قبل نفاذ احكامه او ستنشأ بعد نفاذه : تسري احكام ھذا القانون على٥المادة 

  

 وتنفيذ العلميالتعليم العالي والبحث  غايات: أ. الجامعة مؤسسة اكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق ٦المادة 
  يلي: بما اته وتقومسياس

  الدراسية والبحثية. خططالو مناھجالو برامجال. وضع ١



 ٢٠١٩) لسنة  ١٨قانون معدل لقانون  اجلامعات االردنبة رقم (

  .  عقد االمتحانات.٢

  الدرجات العلمية والفخرية والشھادات.. منح ٣

جدول تشكيالت بما تحتاج اليه من وظائف في اجھزتھا العلمية  تضع الجامعة الرسمية .١ب. 
  .النافذةاالنظمة  ا الحكامھذه الوظائف وفق وية واالدارية وغيرھا وتعيين شاغلوالفن

تتبع ادارات فنية والووالمالية دارية الا ناظم ألجھزتھا  تنظيمي ھيكل. يكون للجامعة الخاصة ٢
ھذه االجھزة للرئيس وتكون احداثات الوظائف فيھا وفقا لحاجات الجامعة وموازنتھا 

   المقرة من المجالس المختصة.

للجامعة بقرار من مجلس االمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة انشاء مراكز للتعليم : أ.  ٧المادة 
  واي برامج خاصة في موقع الجامعة.انشاء مدارس ووالتدريب و االستشارات و الخدمات  

 مجلس بناء على تنسيب وخارجھا بقرار من المجلس المملكة داخلفتح فروع للجامعة   .١ب. 
  .األمناء

ً لغايات تطبيق معايير  فرع . يعد٢ ً واكاديميا الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة اداريا
  .االعتمادين العام والخاص

 فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية. . يعد٣

 لفرع.ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس ھذا ا. ٤

  ج. تطبق الجامعة انظمتھا و تعليماتھا على فروعھا.

رئيس واثني عشر عضواً ممن : أ.  يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس االمناء) يتألف من ٨المادة 
  ادنى. احد الدرجة الجامعية االولى يحملون

لمدة اربع  ؤه) من ھذا القانون يعين رئيس مجلس االمناء واعضا٩( المادةمع مراعاة احكام ب . 
  .سنوات قابلة للتجديد

  يتولى مھامه عند غيابه. ه رئيسمناء من بين اعضائه نائباً لاالينتخب مجلس ج.    

بديل له اذا شغر مركز رئيس مجلس االمناء او اي عضو فيه الي سبب من االسباب فيعين د.   
  .وفقاً للطريقة التي جرى فيھا تعيين من شغر مركزه  للمدة المتبقية

ئھا قبل مرور مدة رئيساً لمجلس امنا عينان ي او من كان رئيسا سابقا للجامعةلرئيس لال يجوز ھـ. 
او الموظف كما ال يجوز لعضو ھيئة التدريس  ،ال تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه، 

  من بين اعضائه. في الجامعة ان يكون عضواً في مجلس امنائھاالعامل 

نائبه او رئيس فرع أي جامعة ان يكون عضوا في مجلس امناء جامعة و. ال يجوز للرئيس او 
  اخرى.

لجنة يراھا  أييشكل مجلس االمناء لجننا اكاديمية و ادارية ومالية وقانونية وله تشكيل  -١ز. 
  الزمه لدارسة المواضيع التي يحيلھا اليھا وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

)من ھذه الفقرة برئاسة من يسميه مجلس ١ليھا في البند (تكون كل لجنة من اللجان المشار ا -٢   
  االمناء من بين اعضائه.

ح. يعقد مجلس االمناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي مرة كل شھر على االقل وكلما دعت الحاجة 
ً لمجلس االمناء والجھاز االداري المساند له لمزاولة  الى ذلك وتخصص الجامعة مكانا ً مناسبا

م وعقد اجتماعاتھم على ان تصرف لرئيس المجلس واعضائه مكافاة يحدد مقدارھا اعمالھ
  بمقتضى تعليمات يصدرھا المجلس للجامعات الرسمية وتصدرھا الھيئة للجامعات الخاصة.

  ط. يصدر مجلس االمناء التعليمات الالزمة لتنظيم اجتماعاته واعماله . 

  

  -لرسمية على النحو التالي:يشكل مجلس امناء الجامعة ا: أ.  ٩المادة 

  رئيس مجلس االمناء. .١

 اربعة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة االستاذية من خارج الجامعة. .٢



 ٢٠١٩) لسنة  ١٨قانون معدل لقانون  اجلامعات االردنبة رقم (

 ثالثة اعضاء من قطاع الصناعة و التجارة. .٣

 اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والراي. .٤

 رئيس الجامعة. .٥

 

  -يشكل مجلس امناء الجامعة الخاصة على النحو التالي: ب.    

  . رئيس مجلس االمناء بتنسيب من الھيئة.١     

ة. ٢ ارھم  اربع ة يخت ارج الجامع ن خ تاذية م ة االس ون رتب ن يحمل اديميين مم اء اك اعض
 المجلس.

 من قطاع الصناعة و التجارة بتنسيب من الھيئة. وان اثنانعض .٣

ة ُتنسبھما الھيمن ذوي الخبرة والراي وان اثنانعض. ٤ ر اعضاء الھيئ ى ان ، من غي ة عل ئ
 يكون احدھما من المجتمع المحلي.

  . ثالثة اعضاء تنسبھم الھيئة من بين اعضائھا.٥

  . رئيس الجامعة.٦

 

اء  الرسمية واعضاؤهن رئيس مجلس امناء الجامعة عي. يُ ج     وتقبل استقاالتھم بارادة ملكية سامية بن
  المستند الى توصية المجلس. على تنسيب رئيس الوزراء

  

  د. تنتھي خدمة رئيس مجلس االمناء واي عضو فيه في اي من الحاالت التالية:  

  انتھاء مدة تعيينه او قبول استقالته من المجلس. -١     

ى  -٢      اء عل رار من المجلس بن ة الرسمية وبق ي الجامع رار من المجلس ف ه من منصبه بق اعفائ
  في الجامعة الخاصة. تنسيب مبرر من المجلس او الھيئة كل حسب اختصاصه

د ( ام البن اة احك ع مراع ـ . م ادة ٢ھ ذه الم رة (ب) من ھ ييُ ) من الفق ةع اء الجامع يس مجلس امن  ن رئ
  .ويعفون من مناصبھم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الھيئة وتقبل استقاالتھمالخاصة 

ه و. اذا شغر منصب رئيس مجلس امناء الجامعة او اي عضو فيه الي سبب من ا ديل ل ين ب السباب فُيع
  بالطريقة نفسھا.

ة  ة اجتماعات متتالي ز. تنتھي العضوية في مجلس االمناء حكما في حال تغيب العضو عن حضور ثالث
  او خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس االمناء.

  

  الصالحيات التالية: المھاممناء اال: يتولى مجلس ١٠المادة 

  العامة للجامعة.رسم السياسة أ  . 

و االستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة اقرار الخطة السنوية  ب.
  .تنفيذھا وتقييمھا

ارية و المالية و االكاديمية و االدھا بما فيھا من الجوانب جميعوقياداتھا تقييم اداء الجامعة  . ج
  لمقدمة منھا دوريا.ومناقشة تقارير التقييم الذاتي ا البنية التحتية

د. تقديم تقرير سنوي عن اداء الجامعة ورئيسھا الى المجلس وفقا لمعايير يضعھا المجلس لھذه 
  الغاية.

 .وذلك بتنسيب من الرئيسفروع الورؤساء والعمداء في الجامعة تعيين نواب الرئيس   ھـ.

  التنسيب للمجلس بانشاء الكليات و االقسام و المعاھد و المراكز العلمية التابعة لھا داخل     . و

  او خارجھا. المملكة      

أو  التنسيب للمجلس بانشاء البرامج و التخصصات االكاديمية ودمجھا في غيرھا او الغائھا ز. 
  وقف القبول فيھا.
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 .في مختلف التخصصات الطلبةجامعة من ال التي تستوفيھاالدراسية سوم تحديد الر ح.

ط. تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقا لمعايير االعتماد وضبط الجودة 
  وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرھا المجلس.

الختامية  واقرارھا بعد . مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتھا المالية وحساباتھا ١ي. 
الموافقة عليھا من مجلس الجامعة ورفعھا للمجلس للمصادقة عليھا على ان تكون مشفوعة 

  .بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة

. االطالع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى االجابات ٢   
  ا في الجامعة الرسمية ورفعھا للمجلس.واالجراءات المتخذه بخصوصھ

  .السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارھا . ك

قف شريطة موافقة مجلس ووال الھبات والمنح والوصاياالمساعدات والتبرعات وقبول  ل. 
  الوزراء عليھا اذا كانت من مصدر غير اردني.

 غيرھا من االتفاقيات العلمي والتكنولوجي والثقافي ون على عقد اتفاقيات التعاو . الموافقة١ م.
   ھا.خارجداخل المملكة وبين الجامعة و مثيالتھا 

داخل على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة و مثيالتھا . التوصية للمجلس بالموافقة ٢    
علمية التي تؤدي الى الحصول على درجات او في البرامج والتخصصات   ھاخارجالمملكة و

  .على االعتماد الخاص ھاشريطة حصول

  ن. مناقشة مشروعات االنظمة ورفعھا الى المجلس الستكمال اجراءات اقرارھا حسب االصول .

س. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد اتعابه 
  بتنسيب من مجلس الجامعة .

دخل في صالحيات أي تعرضھا رئيس مجلس االمناء مما ال معة يأي امور اخرى تتعلق بالجا ع.
  المعمول بھا في الجامعة. التشريعاتجھة من الجھات المنصوص عليھا في ھذا القانون و

  

 مرة واحدةل: أ. يكون لكل جامعة رئيس متفرغ الدارتھا يعين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ١١المادة 
كعضو ھيئة تدريس، وان ال يكون  ة واشغل رتبة االستاذيةويشترط ان يكون اردني الجنسي

  عضوا في المجلس.

  يعين رئيس الجامعة الرسمية بارادة ملكية سامية بناء ً على تنسيب المجلس. ب.

يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس االمناء على ان ال  ج. 
ً في المالك او عضواً في الھيئة ، ويحدد راتبه وسائر حقوقه  ً او مساھما يكون شريكا
وامتيازاته بقرار من مجلس االمناء بناء على تنسيب الھيئة وبموجب عقد خاص مع 

  .رئيس مجلس االمناء الجامعة يوقعه نيابة عنھا 

  -.تنتھي خدمة الرئيس في أي من الحاالت التالية :د. 

  . انتھاء مدة تعيينه او بقبول استقالته من المجلس أو وفاته.١  

. اعفاؤة من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية وبقرار من المجلس بناء على ٢  
  تنسيب مسبب مجلس االمناء في الجامعة الخاصة .

  

يمارس الرئيس صالحياته باعتباره عضوا في الھيئة التدريسية للجامعة ويتبع احدى         -١ھـ . 
  الكليات او االقسام االكاديمية فيھا.



 ٢٠١٩) لسنة  ١٨قانون معدل لقانون  اجلامعات االردنبة رقم (

اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة النتھاء خدمات اعضاء الھيئة التدريسية في  - ٢      
نتھاء مدة تعيينه المنصوص عليھا في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين ا

  الفقرة (أ) من ھذه المادة.

و.  ال يجوز ان تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس الكثر من اربعة أشھر ويتخذ المجلس القرار 
  الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.

افأة نھاية ز.  يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية االصلية م
الخدمة من جامعته الرسمية االصلية على اساس مدة خدمته فيھا، وُتحسب له مستحقاته المالية 

  المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيسا لھا وتتحملھا عنه.

ي ح. يستمر الرئيسالذي تنتھي خدمته في الجامعة الرسمية وفقا الحكام الفقرة (د) من ھذه المادة ف
اشغال رتبة االستاذية في الجامعة الرسمية التي تراسھا او في جامعته الرسمية األصلية 

  وبأعلى مربوطھا ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في االستمرار.

  ط. ُيجدد تعيين الرئيس بقرار من المجلس.

  

الصرف فيھا ويمارس  وھو آمرالجامعة  عن ادارة شؤونامام  مجلس االمناء مسؤول  الرئيس.أ. ١٢المادة 
  المھام  والصالحيات التالية:

 جميعھم والھيئات واالشخاص الرسمية و القضائية .  تمثيل الجامعة امام جميع الجھات١
وفقا للصالحيات الممنوحة له بموجب ھذا القانون  عنھاوتوقيع العقود نيابة 

تعليم العالي و البحث بما ال يتعارض مع قانون الوالتشريعات المعمول بھا في الجامعة و
  .العلمي

حكام ھذا القانون ال االعلمية والمالية واالدارية وفقاألكاديمية و. ادارة شؤون الجامعة ٢
  واالنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منھا.

.  دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء الى االنعقاد ورئاسة اجتماعاتھما واالشراف على ٣
  القرارات الصادرة عنھما ومتابعة تنفيذھا.توثيق 

لدراستھا ورفعھا الى مجلس مجلس الجامعة الى  للجامعة سنويةالعمل ال. تقديم خطة ٤
  .االمناء

وتقديمه للھيئة في حال الجامعة الخاصة ألخذ  جامعةلل السنوية موازنةال. اعداد مشروع ٥
سمية تمھيدا لرفعه في الحالتين الموافقة عليه ولمجلس الجامعة في حالة الجامعة الر

  الى مجلس االمناء المختص.

ً فيه مؤشرات االداء   سنوية تقارير .  تقديم ٦ عن اداء الجامعة الى مجلس الجامعة مبينا
في مجاالت  التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع و االنشطة االخرى، العالمية 

لية المعتمدة لذلك على ان يقوم لال امعة وفقواي اقتراحات يراھا مناسبة لتطوير الجا
  ورفعه الى مجلس االمناء . امجلس الجامعة بمناقشتھ

.  تعليق الدراسة كلياً او جزئياً في الجامعة وذلك في الحاالت التي يرى انھا تستدعي اتخاذ ٧
لرئيس عرض االمر مثل ھذا القرار واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوع فعلى ا

  .التخاذ القرار المناسب بشانھا مناءمجلس اال على

  .ع الجامعةوفر ؤساءور. التنسيب لمجلس االمناء بتعيين نواب الرئيس و العمداء ٨

او أي مھام  المعمول بھا في الجامعة لتشريعات ولة له بموجب ا. أي صالحيات اخرى مخ٩
  .يكلفه بھا مجلس االمناء

أياً من الصالحيات المخولة اليه الى أي من نوابه او العمداء او المديرين في  تفويضب .   للرئيس  
على أن يكون التفويض خطياً  اختصاصه كل في نطاق او رئيس فرع الجامعة الجامعة 
  .ومحدداً 

ج. يختار الرئيس احد نوابه للقيام باعماله وممارسة صالحياته عند غيابه وفي حال شغور منصب 
رئيس مجلس االمناء احد نواب الرئيس او احد العمداء في حال عدم وجود الرئيس ينتدب 

نائب للرئيس ليقوم بأعماله  ويمارس كافة صالحياته الى حين تعيين رئيس لجامعة وفقا 
  الحكام ھذا القانون.



 ٢٠١٩) لسنة  ١٨قانون معدل لقانون  اجلامعات االردنبة رقم (

  

لمــدة بناء على تنسيب الرئيس  االمناء بقرار مــن مجلسورؤساء الفروع يعين نواب الرئيس    أ.:١٣المادة 
ه او ثالث سنوات دة تعيين اء م نھم بانتھ ة اي م ول  قابلــة للتجديد  لمرة واحدة وتنتھي خدم بقب

   باعفائه من منصبه وبالطريقة ذاتھا.او بوفاته او او  استقالته 

، ويجوز في حاالت ني الجنسية واشغل رتبة االستاذيةيشترط ان يكون نائب رئيس الجامعة ارد ب. 
  ھا المجلس ان يكون احد نواب الرئيس ممن ال يحملون الجنسية االردنية.استثنائية يقبل

  . يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مھام وصالحبات نوابه ورؤساء الفروع.ج

  

  :  أ.  يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:١٤المادة 

    نواب الرئيس. .١

  يسميھم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينھم. العمداءثالثة من   .٢

عن كل كلية او عضوين عن كل كلية يزيد عدد اعضاء ھيئة عضو ھيئة تدريس   .٣
كل كلية  في تدريسالاعضاء ھيئة  التدريس فيھا على خمسة عشر عضوا ينتخبھم

ة في حال ، على ان يراعى تمثيل االقسام االكاديمية في الكليفي مطلع كل عام جامعي
  زيادة التمثيل عن عضو واحد.

  في الجامعة.والمالية ثالثة من مديري الوحدات االكاديمية والفنية واالدارية   .٤

  اثنين من المجتمع المحلي.  .٥

  .ثنين من ممثلي الطلبةا  .٦

  احد خريجي الجامعة.  .٧

الفقرة (أ) ) من ٧و( )٦و( )٥و( )٤في البنود (المنصوص عليھم يتم تعيين اعضاء المجلس   ب.
  قابلة للتجديد لمرة واحدة. بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة من ھذه المادة

  يتولى مجلس الجامعة المھام والصالحيات التالية:  :١٥المادة 

و العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمھا الجامعة في مجاالت التعليم والبحث العلمي   -أ 
  والخدمة العامة.التدريب 

ورفعھا الى مجلس ، التي يعدھا الرئيس  لجامعة االنمائية لمشاريع لالسنوية ل دراسة الخطة  - ب 
، اما اذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الھيئة االمناء الصدار قراره بشأنھا

  للموافقة عليھا قبل رفعھا لمجلس االمناء.

  الستكمال االجراءات الالزمة بشأنھا. وتعليماتھا مشروعات أنظمة الجامعة مناقشة ج.  

وبياناتھا المالية وحسابھا الختامي السنوي جامعة لل السنوية موازنةالمشروع مناقشة   . د
  الى مجلس االمناء. تمھيداً لرفعھا  والموافقة عليھا 

  .االمناءالموافقة على تقارير اداء الجامعة وانشطتھا وانجازاتھا تمھيداً لرفعھا الى مجلس .  ھـ

  تتعلق بالجامعة يعرضھا الرئيس عليه.اخرى .  النظر في أي أمور و

  

  :أ.  يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:١٦المادة 

  . نواب الرئيس.١

  .عمداء الكليات و المعاھد و النشاط الجامعي . ٢

  يات التالية:ب.  يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصالح



 ٢٠١٩) لسنة  ١٨قانون معدل لقانون  اجلامعات االردنبة رقم (

والمراكز العلمية داخل  واالقسام والمعاھد بانشاء الكليات التوصية لمجلس االمناء .١
 .المملكة

البرامج و التخصصات االكاديمية ودمجھا في غيرھا  بانشاء التوصية لمجلس االمناء .٢
  الغائھا.وقف القبول فيھا او او 

تعيين اعضاء ھيئة التدريس في الجامعة وترقيتھم وتثبيتھم ونقلھم من فئة الى اخرى   .٣
دون  ةالتفرغ العلمي واالجاز اجازة االجازات بما في ذلك وانتدابھم واعارتھم ومنحھم

داخل  الى اخرى وحدة تنظيمية ونقلھم من  راتب وقبول استقاالتھم وانھاء خدماتھم
  الجامعة.

اعضاء ھيئة التدريس وانشطتھم االكاديمية واساليب تدريسھم وبحوثھم تقييم اعمال  .٤
  العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنھا.

مساعدي البحث او التدريس و ايفاد اعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين   .٥
علمية ودورات  اماديمي في الجامعة  في بعثات ومھوالفنيين العاملين في المجال االك

ً دريبية وفقت   .لنظام االيفاد المعمول به في الجامعة ا

ة المقدمة من مجالس الكليات والمعاھد والمراكز يخطط الدراسال اريعدراسة مش أ.  .٦
 ومناقشتھا واصدار قراراته بشأنھا.

ب . وضع اسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في 
 الجامعة ورفعھا الى مجلس االمناء القرارھا.  

ضمن معايير  والتحصيل العلمي في الجامعةواالداري تقييم مستوى االداء االكاديمي   .٧
تقارير  وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعھا في

 دورية لمجلس االمناء.

التنسيب لمجلس االمناء باسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولھم سنويا في حقول  .٨
التخصصات ضمن الطاقات االستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لھا من ھيئة اعتماد 

  مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتھا وااللتزام بھا.

  فخرية والشھادات.منح الدرجات العلمية وال  .٩

  انشاء كراسي االستاذية.  .١٠

 االمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيھا الجامعة.لمجلس التوصية  .١١

عليه وال يدخل رئيس اليعرضه مما النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل االكاديمي  .١٢
  .حكام التشريعات النافذةال اضمن اختصاص أي جھة اخرى وفق

احكام االنظمة ذات العالقة بالعمل االكاديمي في وضع التعليمات الالزمة لتنفيذ   .١٣
  الجامعة.

   

مجلس االمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة من بقرار  عميداليعين  أ. :١٧لمادة ا
واحدة شريطة ان يكون قد اشغل رتبة االستاذية، وتنتھي خدمته بانتھاء مدة تعيينه او بقبول 

  باعفائه من منصبه بالطريقة ذاتھا .استقالتة او 

مسؤوال عن ادارة الشؤون االكاديمية و االدارية والمالية للكلية وامور البحث  عميداليكون   ب.
العلمي فيھا ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريراً الى 

  الرئيس في نھاية كل عام دراسي او عند طلب الرئيس عن اداء كليته وانشطتھا المختلفة.

خاصة وحسب تقديره تعيين احد اعضاء  حاالتبتنسيب من الرئيس وفي  االمناء ج.   يجوز لمجلس
ً بأعمال عميد الكلية وتنتھي خدمته بانتھاء مــــــدة  ھيئة التدريس من الرتب االخرى قائما

  .تعينــــــــه او بقبول استقالته او بتعين بديل له

له ممن يحملون رتبة  االستاذيه  لمدة سنه د. للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيين نائب او اكثر 
قابله للتجديد ويتولى نائب العميد القيام باالعمال والمھام التي يكلفه بھا العميد وممارسة 
الصالحيات التي يفوضھا اليه ، على انه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس االمناء تعيين 

  الستاذية نائباً للعميد .احد اعضاء الھيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة ا



 ٢٠١٩) لسنة  ١٨قانون معدل لقانون  اجلامعات االردنبة رقم (

  . يختار العميد احد نوابه للقيام باعماله وممارسة صالحياته عند غيابه .١ھـ. 

. في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس احد نواب العميد للقيام باعمال العميد وممارسة ٢  
  صالحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفق احكام الفقرة (أ) من ھذه المادة . 

. في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس احد اعضاء الھيئة التدريسية للقيام باعمال ٣  
العميد وممارسة صالحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق احكام الفقرة (أ) من ھذه المادة خالل 

  مدة ال تتجاوز ثالثة اشھر.

المعاھد او أي نشاط جامعي مسؤولية  يجوز تعيين عمداء اخرين غير عمداء الكليات لتولي  :١٨المادة 
ولھذه الغاية يقومون بالمھام المحددة لھم بموجب االنظمة والتعليمات المعمول بھا في الجامعة 

  ) من ھذا القانون.١٧ويتم تعيينھم وفق احكام المادة (

  يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من: أ. :١٩المادة 

  العميد. نواب. ١

  . رؤساء االقسام االكاديمية في الكلية.٢

. ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الھيئة التدريسية في القسم في مطلع ٣
  كل عام دراسي.

من ذوي االختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور  الجامعةمن خارج  اثنين. ٤
  .للتجديد لمرة واحدةقابلة مع العميد لمدة سنة 

يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس   ب.
يتكون من رئيس وثالثة اعضاء على االقل يمارس صالحيات عميد الكلية ومجلسھا ومجالس 

  .الى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لھا ومجالس االقسام فيھا االقسام

  الكلية المھام والصالحيات التالية : ج. يتولى مجلس 

  . اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشھادات فيھا .١  

  . اقرار المناھج الدراسيةالتي تقترحھا مجالس الكليات واالقسام .٢  

وتشكيل . التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية ، ٣  
  لجان المناقشة .

. تنظيم اجراءات االمتحانات في الكلية ، واالشراف عليھا ، ومناقشة نتائجھا الواردة من ٤  
  االقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنھا.

  . التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشھادات .٥  

كلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي . االشراف على تنظيم البحث العلمي في ال٦  
  والدراسات العليا.

. التوصية في االمور المتعلقة باعضاء ھيئة التدريس في الكلية وغيرھم من القائمين باعمال ٧  
التدريس فيھا ، من تعيين ، وترقية ونقل ، وانتداب ، واعارة ، وايفاد ، ومنح االجازات 

لة ، وغير ذلك من االمور الجامعية بموجب احكام االنظمة والتعليمات الدراسية ، وقبول االستقا
  المعمول بھا .

  . اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية .٨  

  . النظر في المسائل التي يحيلھا اليه العميد .٩  

يه يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم  واعضاء ھيئة التدريس ف: أ.  ٢٠لمادة
  جميعھم.

   -يتولى مجلس القسم المھام والصالحيات والمسؤوليات التالية :  . ب



 ٢٠١٩) لسنة  ١٨قانون معدل لقانون  اجلامعات االردنبة رقم (

  تقديم االقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطط الدراسيه في القسم . .١

 اقتراح المناھج التدريسية للمواد في القسم . .٢

تشجيع انشطة البحث العلمي في القسم واالطالع على مشروعات البحث العلمي وقديم  .٣
التوصيات الالزمة سواء أكانت الغراض الدعم او النشر اوالمشاركة في المؤتمرات 

 والندوات العلمية .

 تقديم االقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات . .٤

النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئه الى فئه اعلى والتثبيت والنقل  .٥
صدار توصياته بشانھا وفق التشريعات واالعارة واالنتداب واالجازة واالستقالة وا

النافذة ، على ان ال يشترك عضو الھيئة التدريسية  في النظر أي من االمور اعاله اال 
 اذا كان من الرتبة نفسھا او من رتبة اعلى منھا .

 اعداد مشروع التقرير السنوي للقسم . .٦

 اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة . .٧

 أي موضوعات يحليھا اليه العميد او يعرضھا عليه رئيس القسم .دراسة  .٨

ج. رئيس القسم مسؤول عن ادارة القسم وحسن سير التدريس فيه بما ال يتعارض مع احكام 
  التشريعات النافذه .

ً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناًء على  د. يعين احد االساتذة في القسم رئيسا
تنسيب العميد اال انه يجوز في حاالت خاصة يقدرھا الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين 
م احد اعضاء ھيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم ، وفي حال غياب رئيس القس

او شغور منصبه يكلف العميد احد اعضاء القسم للقيام بمھامه لحين عودة رئيس القسم او تعيين 
  رئيس له وفقا الحكام ھذه الفقرة . 

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يسمح العضاء ھيئة التدريس في الجامعات  الجمع   - أ: ٢١المادة
  قاعدية. بين ما يتقاضونه في جامعاتھم ورواتبھم الت

يجوز ألي عضو ھيئة تدريس االنتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى  -١  -  ب
بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي ھذه الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة 
المنتقل اليھا خدمة مستمرة لكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة من الجامعة المنتقل 

 ر انتھاء عمله فيھا الى الجامعة المنتقل اليھا.منھا فو

ال يجوز ان يعين عضو ھيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في اي جامعة اخرى اال  -ج
  بموافقة جامعته االصلية.

  ال يجوز ان تزيد سن عضو ھيئة التدريس على سبعين عاما. -١ - د

رة يجوز تمديد خدمة عضو ھيئة ) من ھذه الفق١على الرغم مما ورد في البند ( -٢   
التدريس الذي يشغل رتبة االستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة ال تزيد على خمس سنوات 
شريطة ان يكون الئقا صحيا لممارسة اعماله االكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على 

  توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة. 

  

  



 ٢٠١٩) لسنة  ١٨قانون معدل لقانون  اجلامعات االردنبة رقم (

  لتدريس في الجامعة ھو:: عضو ھيئة ا٢٢المادة

  االستاذ.أ . 

  االستاذ المشارك.ب. 

  االستاذ المساعد.ج. 

  المدرس.د. 

  المدرس المساعد.. ھـ

  االستاذ الممارس. .و

  

للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بھا يعدھا الرئيس ويوافق عليھا مجلس الجامعة ويقرھا   :أ.٢٣المادة 
  .ويصادق عليھا المجلس مجلس االمناء

. للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بھا يعدھا الرئيس ويناقشھا مجلس الجامعة وتوافق ١ب.
  .ويصادق عليھا المجلس  عليھا الھيئة ويقرھا مجلس االمناء

في احد البنوك في او الھيئة . يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك ٢
ً  المملكة تودع التشغيلية السنوية مضافا اليھا ما يتم لموازنتھا  فيه مخصصات الجامعة طبقا

  ويتم االنفاق منه بقرار من الرئيس.) ٢٥تخصيصة طبقا لفقرة (أ) من المادة (

موازنة مستقلة يعدھا رئيس الفرع ويوافق عليھا مجلس الجامعة ويقرھا الرسمية ج. لفرع الجامعة 
  . مجلس االمناء

الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدھا رئيس الفرع ويناقشھا مجلس الجامعة وتوافق د. لفرع 
  عليھا الھيئة ويقرھا مجلس االمناء.

  -أ. تتالف الموارد المالية للجامعة مما يلي:  :٢٤المادة 

  الرسوم الدراسية. .١

 ريع اموالھا المنقولة وغير المنقولة . .٢

 حصلليات والمعاھد والمراكز وما يتوبحثية للكمن انشطة تدريسية واستشارية حصل ما يت .٣
 من المشاريع االنتاجية والمرافق الجامعية.

موافقة مجلس و التبرعات و الوقف شريطة  الھبات والمنح و الوصاياالمساعدات و  .٤
 الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.

 أي ايردات اخرى. .٥

  لھا من مبالغ في الموازنة العامة للدولة. يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصصب. 

  . تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرھا بقرار من مجلس االمناء  .١ ج.

. تكون الوحدة مسؤوله امام مجلس االمناء مباشرة وتتولى مراقبة االمور االدارية ٢  
وية و سنوية الى مجلس االمناء والمالية في الجامعة وعليھا تقديم تقارير ربعية ونصف سن

.  



 ٢٠١٩) لسنة  ١٨قانون معدل لقانون  اجلامعات االردنبة رقم (

. يرفع رئيس مجلس االمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي و التقرير السنوي الى ٣  
  المجلس للمصادقة عليھما.

  

%) من موازنتھا السنوية من مواردھا المالية الواردة ٥تخصص الجامعة ما ال تقل نسبته عن (أ. -٢٥المادة 
ن الغراض البحث العلمي واالبتكار والنشر والمؤتمرات العلمية ) من ھذا القانو٢٤في المادة (

وااليفاد  للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة على ان ال تقل النسبة المخصصة للبحث 
%) وال تقل النسبة المخصصة لاليفاد عن ٣العلمي واالبتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (

)١.(%   

لنسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة لصالح ب. يتم تحويل الفائض من ا
سنوات من تاريخ تخصصھا  أربعاذا لم تصرف خالل  واالبتكار صندوق دعم البحث العلمي

  ألي من اإلغراض المنصوص عليھا في تلك الفقرة. 

%) على االقل ٢ج. يخصص للجامعة التي مضى على تاسيسھا عشر سنوات واكثر ما نسبته (
) من ھذا القانون العادة ٢٤ويا من موازنتھا السنوية من مواردھا الوارده في الماده (سن

  تاھيل مبانيھا وصيانتھا وتحديث تجھيزاتھا والبنية التحتية فيھا .

  .عامة قانون تحصيل االموال الل ااموال الجامعة الرسمية امواال عامة تحصل وفق دأ . تع -٢٦المادة 

الرسمية بجميع االعفاءات والتسھيالت التي تتمتع بھا الوزارات والدوائر ب. تتمتع الجامعة 
  .  كما تعفى من اي ضرائب او رسوم حكومية او بلدية مھما كان نوعھا  الحكومية

وداخل حرمھا الخاص القيام  الرسمية الجامعةعلى الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، تتولى أ. :٢٧المادة 
تحقيق  والمرافق الضرورية التي يقتضيھا وتوفير الوسائلجميعھا االعمال والخدمات العامة ب

وتوفير وسائل حماية ممتلكاتھا اھدافھا وغاياتھا المنصوص عليھا في ھذا القانون 
و وموجوداتھا بما في ذلك اقامة االبنية واالنشاءات التي تحتاج إليھا وفقاً للتنظيم الذي تقرره 

  والتصاميم التي تراھا مناسبة.  تالمخططا

ب. يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعھا 
  ومنشئاتھا وحفظ االمن الداخلي فيھا صفة الضابطه العدلية وذلك في حدود اختصاصاتھم .

  

  -ع اخر:على الرغم مما ورد في قانون الشركات واي تشري  :٢٨المادة 

المشاريع الراسمالية االنشائية والمباني النفقات و أ  . تكون الھيئة مسؤولة مباشرة عن 
وتدبير موارد تمويلھا  الموافق عليھا م الھيئة  الالزمة للجامعة الخاصةو الصيانة والمرافق 

  حسب الخطة المعتمدة من مجلس االمناء.

  باي صورة كانت.  كاديميةعة االارة شؤون الجامب. ال يجوز للھيئة التدخل بإد

ً لالصول المحاسبية  ج. تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملھا وفقا
المتعارف عليھا، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منھا خاضعة للتدقيق من 

  قبل محاسب قانوني تعينه الھيئة لھذه الغاية. 

يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليھا في ھذا القانون بدعوى من رئيسه او من أ . -٢٩المادة 
  ينوب عنه في حال غيابه.

  ب. لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسھا لالجتماع باستثناء مجلس االمناء. 



 ٢٠١٩) لسنة  ١٨قانون معدل لقانون  اجلامعات االردنبة رقم (

ج. يجوز لما ال يقل عن نصف اعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى 
جلس في ھذه الحالة دعوته لالجتماع خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب رئيس الم

  إليه. 

: يتألف النصاب القانوني الجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليھا في ھذا القانون ٣٠المادة 
  .اصوات اعضائه الحاضرين  العضائة وتتخذ قراراته باكثرية المطلقةبحضور االغلبية 

:  يجوز االعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون ٣١المادة 
  القرار الصادر عنه قراراً نھائياً.

صناديق  واي واالستثمار والتبرعات والطلبة :  للجامعة الرسمية انشاء صناديق لالسكان واالدخار٣٢المادة 
باستثناء صندوق التبرعات  ويتمتع كل صندوقاخرى تخص الھيئة التدريسية والعاملين فيھا 

بالشخصية االعتبارية وتحدد االحكام المتعلقة بانشائھا وغاياتھا وطريقة  وصندوق الطلبة
ادارتھا وشروط االنتساب اليھا واالشتراك في أي منھا والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتھا 

  غاية.وسائر االمور المتعلقة بھا بموجب انظمة تصدر لھذه ال

: تسري احكام ھذا القانون واي تشريعات اخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية ٣٣المادة 
  فرع لھا يتولى التعليم العالي داخل المملكة مھما كانت الصفة القانونية للجھة التي تتبعھا. اي  او

االنظمة الداخلية لھا ورفعھا الى المجلس لمجلس امناء الجامعة الخاصة اعداد مشروعات أ. : ٣٤المادة 
لمطبق في أي من الجامعات القرارھھا على ان يتضمن ذلك اعتماد نظام الھيئة التدريسية ا

   ، باستثناء سلم الرواتب ان وجد.الرسمية

ب. الى حين اعتماد االنظمة المشار اليھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة، ُيعمل باالنظمة المعمول بھا             
  في الجامعة االردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاما خاصا بھا.

االنظمة التالية  : يصدر مجلس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام ھذا القانون بما في ذلك٣٥المادة 
  المتعلقة بالجامعات الرسمية: 

أ . تعيين اعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين 
لجامعة وتثبيتھم وترقيتھم ونقلھم وانتدابھم اوالموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في 

التفرغ العلمي واالجازة بدون راتب وقبول واعارتھم ومنحھم االجازات بما في ذلك اجازة 
استقاالتھم وانھاء خدماتھم وتعيين حقوقھم وواجباتھم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون 

  المتصلة بعملھم الجامعي. 

  ب. شؤون االنتقال والسفر والتامين الصحي.

  مساءلة وتقييم اداء القيادات االكاديمية في مؤوسسات التعليم العالي . ج.

  .ممارسة العمل االكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية .د

   ھـ. االمور المالية وشؤون اللوازم واالشغال .

  . منح الدرجات والشھادات وتحديد شروطھا واسسھا وقواعدھا واجراءاتھا. و

  . البعثات العلمية بما في ذلك االنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بااليفاد. ز

  البحث العلمي. . امور ح

الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الھيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن  مجلس: يصدر ٣٦المادة 
  والثقافية.  االجتماعيةواي امور اخرى تتعلق بانشطة الطلبة  الطلبة 



 ٢٠١٩) لسنة  ١٨قانون معدل لقانون  اجلامعات االردنبة رقم (

  : ال يعمل باي نص ورد في قانون اي جامعة رسمية يتعارض مع احكام ھذا القانون  ٣٧المادة 

وتعديالته على ان يستمر العمل باالنظمة  ٢٠٠٩) لسنة٢٠قانون الجامعات االردنية رقم ( ى: يلغ٣٨المادة 
  القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرھا بھا وفقا الحكام ھذا 

  : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام ھذا القانون. ٣٩المادة 

  

 

  

١٠/٤/٢٠١٨  
  

 

 


