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 م2018( لسنة 1نظام رقم )ال
 جامعة جرش النظام الداخلي للهيئة التدريسية في

 م2018( لسنة 18( من قانون الجامعات األردنية رقم )10صادر بمقتضى المادة )
 

 الفصل األول
 تالتعريفا

ا وج مل به 2018يسمممممممممن اما النظام االنظام الهائة  لةدريس الفه جسممممممممرس ة   ا  س     لسممممممممنس  (:1المادة )
 .(1)اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا ه  ن  جةس الف ةرم ال ال 

م يكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصمممممصمممممس لدا لدناه   ا ل (:2ة)الماد
 -تهل الق جنس عةن ئالف ذلك:

  ا  س    . :الجامعــــــة 
 :  ئرس الجا  س.ــــسـالرئيـ 
 :  جةس عمهاء الجا  س.سـمجلال 
 : لجنس الف ررن والف قرس.اللجنــــــة 

 : األسفاذ واألسفاذ المشا ك واألسفاذ المساعه والمه س.الهيئة التدريسيةعضو   
 

 الفصل الثاني
 التعيين والتثبيت

 
ب ئاسمممممس ال ئرس وعضممممموجس  مجةس  ن برن لعضمممممائه لجنس تسممممممن )لجنس الف ررن والف قرس(اليشمممممكل  (:3المادة )

 النظام.وتما س الةجنس الصالحرات المنصوص عةردا ة  اما ل ب س  ن لعضائه  
 يفم ت ررن عضمممو الدريس الفه جسمممرس ة  الجا  س وت قرفه وتثبرفه ونقةه  ن ةيس إلن ةيس لعةن  ممممن (:4المادة )

وإنداء ئه فه بق ا   ن   ال تبس الواحهة وإ ازته إ ازة تف غ عةم  ودون  اتب وقبول اسمممممممممممممفقالفه
 و جةس الكةرس.مجةس بناًء عةن تنسرب  ن الةجنس  وتوصرس كل  ن  جةس القسم ال

ن باإل مماةس إل  يشممف ف ةرمن ي رن عضمموًا ة  الدريس الفه جسممرس ة  الجا  س الشمم وف ال ا س الفالرس (:5المادة )
 الش وف والمؤاالت الخاصس األئ ى المنصوص عةردا ة  اما النظام:

لن يكون قه حصمممممممل عةن د  س  ا  رس لو همممممممدادة  دنرس ة  حقل ائفصممممممماصمممممممه  ن  ا  س  -ل
ا الجا  س تمكنه  ن الفه جس ة  الجا  س  عةن لن تكون تةك اله  س لو الشمممممممممممممدادة ت ف ف بد

  سبوقس بشدادة اله اسس الثانوجس ال ا س لو  ا ي ادلدا  واله  س الجا  رس األولن.
لن يكون قاد ًا عةن القرام بال مل الجا    ة   جال  البحث والفه جس وذلك حسمممممممب   اير   -ب

 اء.ئاصس يض دا  جةس ال مه
 ا  س.لن يكون الئقًا  ن الناحرس الصحرس بناًء عةن تق ج   ن الةجنس الطبرس الف  ت فمهاا الج -ج
 لن يكون غر   حكوم عةره بجنايس لو  نحس  خةس بالش ف واآلداب ال ا س. -د

                                                
 رقم   تاريخ  أقر مجلس التعليم العالي هذا النظام بموجب قراره رقم في جلسته  (1)
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يشممممف ف ةرمن ي رن ة   تبس  ه س ة  الجا  س لن يكون قه حصممممل عةن د  س الما سممممفر  لو  ا  (:6المادة )
 ة  حقل الفخصص المي سر رن ةره.  ن  ا  س   ف ف بدا ي ادلدا

يشمممممف ف ةرمن ي رن ة   تبس لسمممممفاذ  سممممماعه ة  الجا  س لن يكون قه حصمممممل عةن د  س الهكفو اه  (:7المادة )
(PhD لو  ا ي ادلدا  ن  ا  س   ف ف بدا  لو لن يكون قه حصمممممل عةن همممممدادة تخصمممممصمممممرس )

 كاديمرس لو  دنرس ت ف ف بدا الجا  س.ت ادل د  س الهكفو اه  ن  ؤسسس ل
 يشف ف ةرمن ي رن ة   تبس لسفاذ  شا ك ة  الجا  س  ا ية : (:8المادة)

 (  ن اما النظام.7لن يكون قه حصل عةن المؤال ال ةم  المنصوص عةره ة  المادة ) .1
 . ولن يكون قه هممممممم ل  تبس لسمممممممفاذ  سممممممماعه  هة ال تقل عن ئمس سمممممممنوات ة   ا  س لو   ده2

 عةم   ن  سفوى  ا  س ت ف ف بدما الجا  س.
ولن يكون قه نشمم  إنفا ًا عةمرًا قرما لدى إلن تقهم الم  ةس  ة   جال تخصممصممه ب ه حصمموله  .3

 (  ن اما النظام.8عةن المؤال ال ةم  المنصوص عةره ة  المادة )
 يشف ف ةرمن ي رن ة   تبس لسفاذ ة  الجا  س  ا ية : (:9المادة)

 (  ن اما النظام.8قه حصل عةن المؤال ال ةم  المنصوص عةره ة  المادة ) لن يكون  .1
ة   ا  س لو ة    ده  تولن يكون قه همم ل  تبس لسممفاذ  شمما ك  هة ال تقل عن ئمس سممنوا .2

 عةم   ن  سفوى  ا  س ت ف ف بدما الجا  س.
 لدى إلن تقهم الم  ةس.ولن يكون قه نش  واو يش ل  تبس لسفاذ  شا ك إنفا ًا عةمرًا قرمًا  .3

يجوز ت ررن عضممو الدريس الفه جسممرس ب قه ة   تبس لسممفاذ زائ  لو لسممفاذ  شمما ك زائ  لو لسممممممممممممممممممفاذ  (:10المادة )
  ساعه زائ  إذا كان:

 يحمل ال تبس  ن  ا  س ت ف ف بدا الجا  س. ل. 
 (  ن اما النظام.8وحصل عةن المؤال ال ةم  المنصوص عةره ة  المادة ) ب. 

يجوز احفسممممممممممممماب الخب ة ال مةرس ة  غر  الفه جس الجا    ألغ اب تحهيه ال اتب ةق  لمن ي رن  (:11مادة)ال
عضممموًا ة  الدريس الفه جسمممرس ة  الجا  س  وذلك باحفسممماب كل سمممنفرن  ن تةك الخب ة بسمممنس واحهة 

 ة  الخه س وبحه لعةن ئمس سنوات ئه س  ا  رس.
ن عضو الدريس الفه جسرس ال تبس الف  ه ةدا ة  لي  ا  س لئ ى ت ف ف يجوز لن ُت فمه عنه ت رر (:12المادة)

بدا الجا  س  ولن ُت فمه تةك ال تبس ة  تحهيه  اتبه ولقه رفه وغر  ذلك  ن الحقوق المنصممممممممممممموص 
 عةردا ة  اما النظام.

تثبرة عضممممو يكون عضممممو الدريس الفه جسممممرس ة  الجا  س ب ه ت ررنه تحة الفج بس  وجنظ  ة   ل. (:13المادة)
 الدريس الفه جسرس األ دن  باسفثناء المه س إذا تواة ت ةره الش وف الفالرس:

 ل ضن سبع سنوات  فواصةس ة  ئه فه الف ةرس ة  الجا  س كحه لدنن. -1 
 وكان نا حًا ة  ته جسه وعالقاته ة  الجا  س. -2 

وة  امه الحالس ينظ  ة   وتمة ت قرفه إلن  تبس لعةن إال إذا كان قه عرن ة   تبس لسمممممممممممممفاذ  -3
تثبرفه ب ه  ضممممم  سمممممبع سمممممنوات  فواصمممممةس عةن األقل ة  ئه فه الف ةرس ة  الجا  س  وإذا لم 

 يثبة تنفد  ئه فه حكمًا.



 5 

ول ا المه س ةرنظ  ة  تثبرفه إذا ل ضممممممممن عشمممممممم  سممممممممنوات  فواصممممممممةس ة  ئه فه الف ةرس ة   ب.
 الجا  س كحه لدنن.

 الفه جسرس  زءًا  ن ئه فه الف ةرس ة  الجا  س. ُتَ ه  هة الفج بس ل ضو الدريس ج.
(  ن الفق ة )ل(  ن امه المادة  يكون الحه األعةن لمهة الفج بس ل ضو 3 ع   اعاة نص البنه ) د.

الدريس الفه جسمممرس عشممم  سمممنوات تحسمممب ابفهاًء  ن تطبر، اما النظام  وإذا لم يثبة ئالل امه 
 المهة تنفد  ئه فه ة  الجا  س حكمًا.

يجوز إنداء ئه س عضمممو الدريس الفه جسمممرس ئالل  هة تج بفه عةن لن يبة  بملك قبل  ال س -ممممممممممممممممما
لهمممممممد  عةن األقل  ن الفا جخ المحهد إلنداء ئه فه  ولة ئرس عهم الفقره بدما الشممممممم ف الز ن  

 إذا  لى  سوغًا لملك.
 ألحكام امه المادة.إذا لعره ت ررن عضو الدريس الفه جسرس يو ع تحة الفج بس  ن  هيه وةقًا و  

 الفصـــل الثالــث
 النقل والترقية

ينقل عضمممو الدريس الفه جسمممرس  ن ةيس إلن ةيس لعةن  ممممن ال تبس الواحهة إذا تواة ت لهيه ة  الفيس  (:14المادة)
إذا تقهم بض ف النقاف المطةوبس لةف قرس   إال المطةوب النقل  ندا لقه رس ال تقل عن ئمس سنوات

  ل ا بالنسبس لةمه س ةرشف ف لال تقل لقه رفه عن سبع سنوات المهة أل بع سنواتائفصا   ةرجوز
ب ه حصمموله عةن المؤال ال ةم  المي عرن عةن لسمماسممه  وة   مرع األحوال المنصمموص عةردا 

عةم  ل ناء ئه فه الف ةرس ة   إنفاجة  امه المادة يشمممممممف ف لنقل عضمممممممو الدريس الفه جسمممممممرس نشممممممم  
 .ال ةم  لةف قرس اإلنفاجالش وف المطةوب تواة اا ة  الجا  س تفواة  ةره 

 يشف ف ةرمن ي قن إلن  تبس لسفاذ  شا ك لو إلن  تبس لسفاذ  ا ية : (:15المادة)
لن يكون قه تواة ت لهيه ة  ال تبس الف  سففم ت قرفه  ندا لقه رس ة  الجا  س ال تقل عن ئمس  ل.

وججوز ة    عةن األقل  فصمةس ة  الجا  س عنه تقهيم لةب الف قرس  الث سمنوات ندا  سمنوات
حالس تحقر، عضمممممو الدريس الفه جسمممممرس لضممممم ف النقاف المطةوبس لةف قرس  ائفصممممما  المهة أل بع 

 سنوات.
 ولن يكون نا حًا  ة  ته جسه وعالقاته ة  ال مل الجا   . ب.
ألئر ترن  ن المهة القانونرس الف  يجب ولال يكون قه صمممه  بحقه إنما  ندائ  ئالل السمممنفرن ا ج.

تواة اا لةف قرس  وجؤ ل النظ  ة  ت قرفه لمهة سمممممنس واحهة عةن األقل  ن تا جخ تواة  الشممممم وف 
 األئ ى لةف قرس إذا كان قه صه  بحقه  ثل ذلك اإلنما .

ى إلن تقهم ولن يكون قه نشممم  واو يشممم ل ال تبس الف  سمممففم ت قرفه  ندا إنفا ًا عةمرًا لصمممراًل لد د.
الم  ةس ة   جال تخصصه  عةن لن يكون قه نش   زءًا  ن اما اإلنفاج ال ةم  ل ناء ئه فه 
ة  الجا  س  وججوز لن يحفسمممممممممممممب  ممممممممممممممن اإلنفاج الم فمه لةف قرس األعمال المدنرس لو الفنرس 

 المفمرزة الف  قام بدا.
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 الفصــل الرابــع
 مهام عضو الهيئة التدريسية

يفمفع عضمممممممو الدريس الفه جسمممممممرس ة  الجا  س ة  نطاق عمةه الجا    بالح جس الكا ةس ة  الففكر   (:16المادة)
  والف بر  والنشمم  وتبادل ال لي ةرما يفصممل بالفه جس والبحث ال ةم  والنشممالات الجا  رس األئ ى 

ات الف ةرموذلك ة  حهود القوانرن الناةمة ة  الممةكس األ دنرس الداهممممممممممممممرس  ع االلفزام باألنظمس و 
 الجا  رس.

 تشمل  دام عضو الدريس الفه جسرس ة  الجا  س  ا ية : (:17المادة)
 القرام بالفه جس وإ  اء اال فحانات. ل.

 إ  اء البحوث واله اسات المبفك ة. ب.
اإلهممممممممممممم اف عةن ال سممممممممممممممائل الجا  رس وعةن بحوث الطالب وتقا ج ام ونشممممممممممممممالاتدم ال ةمرس  ج.

 مرًا وئةقرًا.واال فماعرس وتو رددم عة
 القرام باإل هاد األكاديم . د.
 االهف اك ة  المجالس والةجان الجا  رس  وة  تةك الف  تشا ك ةردا الجا  س..ام
 القرام بأي عمل يندض بالجا  س وجهةع بدا إلن الفقهم. و.
 الفف غ لوا به ال ةم  ة  الجا  س وبمل لقصمممممممممن الجده لةندوب ب سمممممممممالفدا ال ةمرس والمحاةظس ز.

 عةن المسفوى الالئ، بمكانس الجا  س ة   رادين البحث والفه جس والفو ره واإلدا ة.
ل. عةن عضمممممو الدريس الفه جسمممممرس لن يقهم إلن  ئرس قسممممممه لو  شممممم ف هممممم بفه تق ج ًا سمممممنوجًا عن       (:18المادة)

بخه س نشممممممممالاته األكاديمرس ة  الفه جس واإلهمممممممم اف والبحث ال ةم  وغر  األكاديمرس المف ةقس 
المجفمع والةجان وغر اا  وعةن  شمممممم ف الشمممممم بس لن يقهم تق ج ًا  وحهًا عن الشمممممم بس إلن  ئرس 

 القسم.
هم وعةن  ئرس القسممممم لن يقهم تق ج ًا سممممنوجًا  فضمممممنًا  ليه عن القسممممم إلن عمره الكةرس المي يق ب.

 ن  ندايس الفصل الثان بهو ه تق ج ًا  فضمنًا  ليه عن الكةرس ونشالات األقسام إلن ال ئرس ة  
 كل عام  ا   .

( ل ب رن ساعس توزع عةن األعمال 40تكون ساعات ال مل األسبوع  ل ضو الدريس الفه جسرس ) ل. (:19المادة)
 الفالرس:

 .البحث ال ةم .3 .اإله اف عةن ال سائل الجا  رس.2  .الفه جس.1 
 المجالس والةجان. .المشا كس ة 6 .  ا  ات الطةبس.5 .اإل هاد األكاديم .4 

( سممماعات   فمهة  ولاسمممفاذ المشممما ك واألسمممفاذ المسممماعه 9يكون ال بء الفه جسممم  لاسمممفاذ ) ب.
 ( ساعس   فمهة.15( ساعس   فمهة  ولةمه س )12)
لة ئرس لن يخفض ال بء الفه جسممممم  ل ضمممممو الدريس الفه جسمممممرس المي يفولن لعباء و سمممممؤولرات  ج.

 .(1)إدا جس  ا  رس

                                                
 .1/3/2007المنعقدة بتاريخ  4/2007( في جلسته رقم 49قرار مجلس التعليم العالي رقم ) (1)
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ال تهةع ل ضو الدريس الفه جسرس لي  كاةآت عن المحا  ات اإل اةرس الف  يةقردا دائل الجا  س   (:20المادة)
إال إذا كان قه اسممممممفوةن ال بء الفه جسمممممم  المخصممممممص له بمقفضممممممن لحكام الفق ة )ب(  ن المادة 

 (  ن اما النظام.19)
 س  إال بمواةقس ئطرس  سممممبقس  ن ال يجوز ل ضممممو الدريس الفه جسممممرس إلقاء  حا مممم ات ئا ج الجا  (:21المادة)

ال ئرس بناًء عةن تنسرب  ن عمره الكةرس  وب ه لئم  لي  ئرس القسم  وال يجوز لن يزجه عهد امه 
 المحا  ات عةن   هل  الث ساعات   فمهة لسبوعرَا ئالل الفصل.

 الفصـــل الخامــس
 اإلجازات

 لفه جسرس ة  الجا  س عةن النحو اآلت :تكون اإل ازة السنوجس ألعضاء الدريس ا ل. (:22المادة )
 لحه عش  لسبوعًا لكل  ن لعضاء الدريس الفه جسرس. -1
  مانرس لسابرع لإلدا جرن  ن لعضاء الدريس الفه جسرس. -2

ًا توزع اإل ازة السمممممممممممنوجس المنصممممممممممموص عةردا ة  الفق ة )ل(  ن امه المادة برن الفصمممممممممممول وةق ب.
  إال إذا اقفضمممممممممة لبر س عمل الكةرس ئالف اما الف ترب. لف ةرمات يصمممممممممه اا  جةس ال مهاء

 سنوجس بانفداء ال ام اله اس  وال يجوز تجمر دا.الاإل ازة  تنفد وة   مرع األحوال 
لة ئرس تكةرف عضممممممممممو الدريس الفه جسممممممممممرس بال مل ئالل إ ازته السممممممممممنوجس لقاء  كاةأة يحهداا  ج.

 هة اإل ازة السنوجس.ال ئرس ه جطس لال تزجه  هة الفكةرف عةن نصف  
لة ئرس ب ه لئم  لي كل  ن عمره الكةرس و ئرس القسمممممم  ن  عضمممممو الدريس الفه جسمممممرس إ ازة ال  ل. (:23المادة)

تزجه  هتدا عةن  ال س لسمابرع ألداء ة جضمس الحش هم جطس لن يكون قه ل ضمن سمنس عةن األقل ة  
 ةس ئه فه ة  الجا  س.وال تمن  له امه اإل ازة إال   ة واحهة لر  ئه س الجا  س

 تسفح، عضو اريس الفه جس الحا ل إ ازة والدة ول و س حسب قانون ال مل األ دن . ب.
يطب، قانون ال مل األ دن  ةرما يف ة، باال ازات الم  ممرس ألعضمماء اريس الفه جس  ن حرث  هة  (:24المادة)

 اإل ازة واأل و  الف  يفقا ااا عضو اريس الفه جس.
ل. إذا لم يشمممممف عضمممممو اريس الفه جس ب ه اسمممممفنفاذ اإل ازة الم  مممممرس المق  ة حسمممممب قانون ال مل  (:25المادة)

األ دن  يفقا مممن نصمممف  اتبه  ع نصمممف ال الوات عن الشمممد  الثان   ن الم ب  وإذا لم يشمممف 
الم جض ب ه ذلك يجوز لةم  ع المخفص بالف ررن إنداء ئه اته إذا ت رب عن عمةه عشمممممممممممم ة ليام 

  فصةس.
 ايات احفسمممماب ت وجض ندايس الخه س واالدئا  واألقه رس ت ه اال ازة الم  ممممرس المنصمممموص ب. ل

 عةردا ة  امه المادة ئه س ة ةرس.
بم ب واو ة   دمس  سمرس ئا ج الممةكس لو ل ناء غرابه عندا  عضو اريس الفه جسإذا لصرب ل.  (:    26المادة)

وز لسمممممممبوعًا واحهًا بناًء عةن تق ج   ن لبرب بصمممممممو ة قانونرس  ةحنه يمن  إ ازة    مممممممرس ال تفجا
واحه وعةن الموظف ة  امه الحالس لن ي ةم دائ ته ب قرًا بم  ممممه بأسمممم ع وقة  مكن ولن ي سممممل 

 إلردا الفق ج  الطب  المي حصل عةره.
واو ئا ج الممةكس عةن سمممممممممممممب س ليام  ة ةره لن  عضمممممممممممممو اريس الفه جسإذا زادت  هة   ب و  ب.

   وقع  ن لبربرن لو  سمفشمفن  صمهق  ن الم ا ع ال سممرس ة  ئا ج يحصمل عةن تق ج  لب
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الممةكس إن و هت  ولن ي ةم دائ ته ب قرًا بو ممممم ه الم  ممممم  وج سمممممل إلردا الفقا ج  الطبرس الف  
حصمممل عةردا بأسممم ع وقة  مكن ل   مممدا عةن الم  ع الطب  المخفص لةنظ  ةردا وقبولدا لو 

 ع الطب  ةو  عودته إلن الممةكس لفحصه. ةضدا  عةن لن يقهم نفسه إلن الم  
يجوز  ن  عضمممو الدريس الفه جسمممرس األ دن  المثبة ة  الخه س الهائمس المي يشممم ل  تبس لسمممفاذ  .أ      (:27المادة)

لو لسمممممفاذ  شممممما ك إ ازة تف غ عةم  لمهة سمممممنس كا ةس عن كل سمممممة سمممممنوات قضمممممااا ة  ئه س 
 سر هه ئالل اإل ازة.الجا  س ه جطس لن يقهم  خططًا لةبحث المي 

ال يجوز ألي سمممممبب  ن األسمممممباب لن يقل الفاصمممممل الز ن  برن اسمممممفخهام إ ازة الفف غ ال ةم   .ب
 األولن وإ ازة الفف غ األئ ى عن ل بع سنوات كخه س ة ةرس ة  الجا  س.

يجوز ل ضمممممممممممو الدريس الفه جسمممممممممممرس المي  ن  إ ازة تف غ عةم  لن ي مل ئالل امه اإل ازة ة   .ج
   ات لو   اكز البحوث ال ةمرس دائل الممةكس لو ئا  دا وجكون ذلك بمواةقس ال ئرس.الجا

عةن عضمممممممو الدريس الفه جسمممممممرس المي  ن  إ ازة تف غ عةم  لن يقهم إلن عمره كةرفه عنه انفداء  .د
إ ازته تق ج ًا واةرًا عن البحث لو البحوث ال ةمرس الف  لعهاا ئالل إ ازته لرج ي تقوجمدا  ن 

خصممممممممصممممممممرن بم  ةس عمره الكةرس. وج ةع الفق ج  والفقوجم إلن ال ئرس العفماده. ةحذا لم ي فمه  ف
 الفق ج ال يحفسب له البحث لو البحوث الف  لعهاا ئالل امه اإل ازة ل ايات الف قرس.

 لجا  س ئالل إ ازة الفف غ ال ةم .ال تقبل اسفقالس عضو الدريس الفه جسرس  ن عمةه ة  ا .ما
يجوز لمجةس ال مهاء بفنسمممرب  ن  ئرس القسمممم وعمره الكةرس لن يمن  عضمممو الدريس الفه جسمممرس  .أ      (:28المادة)

األ دن  المثبة ة  الخه س الهائمس ة  الجا  س إ ازة دون  اتب لمهة ةصل د اس  لو سنس قابةس 
لحكام امه ولال يمن  إ ازة  انرس بمقفضمممممممن   لةفمهيه عةن لال يزجه  جموعدا عةن  الث سمممممممنوات

 المادة إال ب ه   و   ثة  اإل ازة السابقس.
ال ُتَ ه اإل ازة دون  اتب الف  تمن  ألي عضممو  ن لعضمماء الدريس الفه جسممرس  زءًا  ن ئه فه  .ب

 ة  الجا  س ألغ اب الف قرس و كاةأة ندايس الخه س واالدئا .
  حاالت ئاصمممممممس يقه اا  جةس ال مهاء  ن  ( ةق ة )ل(  يجوز ة27باسمممممممفثناء  ا و د ة  المادة ) (:29المادة)

 عضو الدريس الفه جسرس إ ازة ا ط ا جس دون  اتب لمهة ال تزجه عةن ةصل د اس  واحه.
 

 الفصــل الســادس
 المحاضــرون 

لة ئرس بناء عةن تنسممممممرب كل  ن  جةس الكةرس و جةس القسممممممم والةجنس  المواةقس عةن الف اقه  ع  (:30المادة)
 فف غرن  ؤاةرن لفه جس المواد الف  سمممممممركةفون بفه جسمممممممدا وة، الشممممممم وف الف  يق  اا  حا ممممممم جن 

  جةس ال مهاء.
إذا عرن المحا مم  المفف غ عضمموًا ة  الدريس الفه جسممرس ة  الجا  س  يجوز عنه ت ررنه لن يحسممب  (:31المادة)

لو ب ضمممممممممممممدا الف  له ألغ اب الف قرس  هة ئه فه كا ةس لو لي  زء  ندا  ولن ي فمه كل البحوث 
نشممممممممممم اا ئالل ئه فه ة  الجا  س لو ة   ا  س لئ ى بوصمممممممممممفه  حا ممممممممممم ًا  فف غًا يحمل د  س 

 .ال مهاءالهكفو اه لو  ا ي ادلدا  وذلك وة، ت ةرمات يصه اا  جةس 
لة ئرس بناًء عةن تنسمممممرب عمره الكةرس تكةرف  حا ممممم جن غر   فف غرن لةفه جس لو القرام بأعمال  (:32المادة)

  جب ة  الجا  س ئالل ةصل واحه لو لكث   وذلك وةقًا ألسس يض دا  جةس ال مهاء.الفه
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 الفصـــل السابـــع
 اإليفاد والتدريـب

لمجةس ال مهاء ب ه لئم  لي كل  ن  جةس الكةرس و جةس القسمم إيفاد عضمو الدريس الفه جسمرس  ل.      (:33المادة)
 ج الجا  س  وتنظم األ و  المف ةقس بدما اإليفاد ة  ب ثس عةمرس لو دو ات عةمرس لو ته جبرس ئا

 بما ة  ذلك األ و  المالرس بمو ب ت ةرمات يصه اا  جةس ال مهاء.
يجوز إيفاد المحا ممممممممممممم  المفف غ ة  ب ثس عةمرس وةقًا ألحكام نظام الب ثات ال ةمرس الم مول به  ب.

 ة  الجا  س.

قرام بأعمال وظرفرس لئ ى دائل الجا  س وُتَ ه  هة انفهاب يجوز انفهاب عضممو الدريس الفه جسممرس لة (:34المادة)
عضو الدريس الفه جسرس  زءًا  ن ئه فه الف ةرس ة  الجا  س ألغ اب الف قرس و كاةأة ندايس الخه س 

 واالدئا .
 الفصــل الثامـــن
 انتهـاء الخدمـة

الحاالت الفالرس واعفبا ًا  ن الفا جخ المي تنفد  ئه س عضممو الدريس الفه جسممرس ة  الجا  س بححهى  (:35المادة)
 يحهده الق ا  الصاد  بملك لو  ن تا جخ حهوث الواق س الف  تنفد  بدا الخه س:

 قبول االسفقالس.ل. 
 انفداء الخه س حكمًا ل هم الفثبرة.ب. 

 ج. ةقه الوظرفس.
 د. االسف ناء عن الخه س لو إنداء ال مل لو ال قه.

 الف ررن الوا دة ة  اما النظام. ام. ةقهان ه ف  ن ه وف
 و.ال زل  ن الجا  س.

السمممب رن  ن ال م   وة  امه الحالس يكون عهم الحصمممول عةن د  س األسمممفاذيس عنه بةوغه سمممن ز.
 السب رن.س ال ام الجا    المي لتم ةره سن انفداء الخه س اعفبا ًا  ن نداي

 الوةاة. ح.
الدريس الفه جسمممممرس ئطرًا إلن عمره الكةرس المخفص قبل  ال س لهمممممد  عةن تقهم اسمممممفقالس عضمممممو  ل.(:      36المادة)

األقل  ن بهء لي ةصل د اس  لو  ن تا جخ انفداء عقهه  وجقوم عمره الكةرس ب ةع االسفقالس إلن 
ال ئرس ل   ممدا عةن  جةس ال مهاء التخاذ الق ا  المي ي اه  ناسممبًا ولمجةس ال مهاء عهم الفقره 

 إذا  لى  سوغًا لملك.بالش ف الز ن  
يبة  عضممممو الدريس الفه جسممممرس الق ا  بشممممأن اسممممفقالفه ئالل  هة ال تزجه عةن  مانرس لسممممابرع  ن  ب.

 تا جخ تقهيمدا وإال اعفب ت  قبولس حكمًا.
عةن عضمو الدريس الفه جسمرس المي قهم اسمفقالفه لال ينقطع عن عمةه حفن يفم قبولدا وإال اعفب   ج.

 ةاقهًا لوظرففه.
( لعاله  ُيَ ه عضمممو الدريس الفه جسمممرس ةاقهًا لوظرففه 36باإل ممماةس إلن  ا و د ة  )ج(  ن المادة ) (:37لمادة)ا

 فصممممةس  وال ي اد ت ررنه   ال س لسممممابرعإذا ت رب عن عمةه دون عم  يقبةه المجةس  هة تزجه عةن 
 سفخها ه لو ت ررنه.لو اسفخها ه ة  الجا  س إال بق ا   ن  جةس ال مهاء يقض  بجواز إعادة ا
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ُيَ ه ال قه المب م برن الجا  س وعضمممممممو الدريس الفه جسمممممممرس  نفدرًا بانفداء المهة المبرنس ةره إال إذا تم  (:38المادة)
 عةن األقل. هد جناالتفاق برن الط ةرن عةن تجهيهه لمهة  ما ةس لو  هة لئ ى وذلك قبل 

الم مول بدا ة  الجا  س وهمممم وف ال قه المب م  ع عضممممو الدريس تحهد األنظمس والف ةرمات المالرس  (:39المادة)
الفه جسممممرس األحكام المالرس المف تبس عةن قبول اسممممفقالس عضممممو الدريس الفه جسممممرس لو انفداء عقهه لو 

 ةقهه لوظرففه.
 

 الفصـــل التاســــع
 اإلجراءات التأديبيـة

الوا بات الجا  رس المنولس به  والفقره بأحكام القوانرن عةن عضو الدريس الفه جسرس القرام بالمدام و  (:40المادة)
واألنظمس والف ةرمات والق ا ات الم مول بدا  ولن يمفنع ة  سمممممممممممراق ذلك عن األ و  الفالرس  وذلك 

 -تحة لائةس المسؤولرس وال قوبات الفأديبرس المنصوص عةردا ة  اما النظام:
 الجا  رس.القرام بأي عمل يف ا ب  ع  دا ه ووا باته  ل.

 القرام بأي عمل يس ء إلن سم س الجا  س لو ال ا ةرن ةردا. ب.
  ما سس لي نشاف حزب  لو لائف  لو إقةرم  دائل الجا  س. ج.
 االهف اك ة  عضوجس  جالس إدا ة الش كات  إال إذا كةف بملك  ن قبل الجا  س لو بمواةقفدا. د.

قوانرن واألنظمس والف ةرمات والق ا ات الم مول بدا ة  الجا  س إذا ئالف عضمو الدريس الفه جسمرس ال (:41المادة)
 توقع عةره إحهى ال قوبات الفأديبرس الفالرس:

الفنبره  ةحذا لوق ة عةره امه ال قوبس   ترن ئالل  الث سمممممممممممنوات  ففالرس  ت ةع ة  الم ة الثالثس  ل.
 إلن عقوبس اإلنما . 

  ترن ئالل ئمس سمممنوات  ففالرس ت ةع ة  الم ة الثالثس اإلنما   ةحذا لوق ة عةره امه ال قوبس  ب.
 إلن عقوبس اإلنما  الندائ .

اإلنممما  الندممائ   وجحممال  ن لوق ممة عةرممه امممه ال قوبممس إلن المجةس الفممأديب  إذا ا تكممب لي  ج.
  خالفس ب ه ذلك.

  عن سمممنس وال تأئر  النظ  ة  الف قرس ولو كانة هممم ولدا  فواة ة ةره  عةن لال تقل  هة الفأئر د.
 تزجه عةن  الث سنوات.

 إيقاف آ ا  الفثبرة ة  الخه س الهائمس  عةن لال تزجه  هة اإليقاف عةن  الث سنوات. ام.
 االسف ناء عن الخه س  ع ص ف  مرع االسفحقاقات المالرس. و.
 ال زل  ن الجا  س  ع الح  ان  ن  ساامس الجا  س المالرس ة  صنهوق االدئا . ز.

توقع ال قوبات الفأديبرس المنصممممممممممممموص عةردا ة  المادة (  ن النظام 43 ع   اعاة لحكام المادة ) (:42المادة)
 (  ن اما النظام وةقًا لةصالحرات الفالرس:41)

ل. ل ئرس القسم لن يوقع عقوبس الفنبره  وججوز لمن لوق ة عةره لن يسفأنف الق ا  بملك إلن ال مره 
 خ تبةر دا إلره.المخفص ئالل سب س ليام  ن تا ج

ب. ل مره الكةرس لن يوقع عقوبف  الفنبره واإلنما   وججوز لمن لوق ة عةره لي  ندما لن يسممممممفأنف 
ال ئرس ئالل سب س ليام  ن تا جخ تبةر دا إلره  ولة مره تشكرل لجنس تحقر، ة   نالق ا  بملك إل

 فرن.المخالفات المنسوبس إلن عضو اريس الفه جس قبل توقرع ااترن ال قوب
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 ج. لة ئرس لن يوقع عقوبس الفنبره وعقوبس اإلنما  وعقوبس اإلنما  الندائ .
( 41د. لةمجةس الفأديب  االبفهائ  توقرع لي  ن ال قوبات الفأديبرس المنصممممممموص عةردا ة  المادة )
  ن اما النظام  وذلك وةقًا لما يفبرن له وجفناسب  ع ظ وف الهعوى الفأديبرس المقه س إلره.

ل. ال يجوز إيقاع لي عقوبس تأديبرس  ن حا ل  تبس لدنن لكاديمرًا لو إدا جًا عةن حا ل  تبس لعةن        (:43ة)الماد
وة  امه الحمالس ت ةع الفوصمممممممممممممرمس بفوقرع ال قوبس إلن حا ل ال تبمس األعةن المي يح، له إيقماع 

 ال قوبس.
ل سمممممممماع لقوال عضمممممممو الدريس ب. ال يجوز إيقاع لي عقوبس تأديبرس لو تشمممممممهيهاا لو تخفرضمممممممدا قب

الفه جسممممرس وإتاحس الف صممممس له لةهةاع عن نفسممممه  وذلك  ن قبل الجدس الف  لدا صممممالحرس النظ  
 ة  اإل  اءات الفأديبرس بحقه.

ل. يشممممكل المجةس الفأديب  االبفهائ  لمهة سممممنس قابةس لةفجهيه بق ا   ن  جةس ال مهاء  ن ئمسممممس       (:44المادة)
الفه جسمممممممرس ة  الجا  س  من يحمةون  تبس األسمممممممفاذيس وج رن  جةس ال مهاء  ن لعضممممممماء الدريس 

ولمجةس ال مهاء إعفاء لي  ندم  ن عضممموجس اما المجةس او قبول    ئرسمممًا له  ن برن لعضمممائه
 اعفما ه عن االهف اك ةره.

ئمسس ب. يشكل المجةس الفأديب  االسفيناة  لمهة سنس قابةس لةفمهيه بق ا   ن  جةس ال مهاء  ن 
 ن لعضاء الدريس الفه جسرس ة  الجا  س  من يحمةون  تبس األسفاذيس عةن لن يكون عمره كةرس 
الحقوق  ن برندم لرفولن  ئاسممممس المجةس الفأديب  االسممممفيناة   ولمجةس ال مهاء إعفاء لي  ندم 

  ن عضوجس المجةس لو قبول اعفما ه عن االهف اك ةره.
ال  لو لكث  ة  كل  ن المجةسرن الفأديبررن لرحل  حل لي ال مهاء ت ررن عضو احفر . لمجةسج

 عضو لصرل يف رب عن  ةسات لي  ندما ألي سبب  ن األسباب.
يجفمع كل  ن المجةسرن الفأديبررن بهعوة  ن  ئرسه  وتكون لي  ةسس ي قهاا قانونرس إذا حض اا  (:45المادة)

  اته باألغةبرس.ال ئرس وا نان عةن األقل  ن األعضاء وجفخم المجةس ق ا
ل. إذا نسبة إلن لي  ن لعضاء الدريس الفه جسرس  خالفس لو قه ة هكوى بحقه  و لى ال مره لندا (:     46المادة )

ُتو ب عقوبس تأديبرس لهممممممممه  ما يمةك او صممممممممالحرس توقر دا  يف تب عةره  ةع ل   المخالفس إلن 
ه لو  طال س  ئرس القسمممممممممممم حسمممممممممممب ال ئرس   ززة بالفحقرقات الف  ل  جة بشمممممممممممأندا  ع  طال ف

  قفضن الحال.
اتخاذ اإل  اءات الف  ي ااا  مممممم و جس بشممممممأن المخالفس الف  ت ةع إلره بمقفضممممممن لحكام  لة ئرسب. 

الفق ة )ل(  ن امه المادة  وذلك حسممممممممممبما تقضمممممممممم  به الوقائع المفصممممممممممةس بدا بما ة  ذلك توقرع 
ال قوبس الفأديبرس المناسمممممبس عةن المخالف  ما يهئل  ممممممن صمممممالحراته لو تشمممممكرل لجنس  ال رس 

اسممس لحه لعضمماء الدريس الفه جسممرس  من يحمةون  تبس األسممفاذيس والفصمم ف ب ه لةفحقر،   ه ب ئ
 ذلك بالمخالفس وةقًا لنفائش الفحقر، بحفظدا لو توقرع ال قوبس لو بححالفدا إلن المجةس الفأديب .

ج. إذا ق   ال ئرس تقممممهيم المخممممالف إلن المجةس الفممممأديب  يفولن  ئرس لجنممممس الفحقر، الثال رممممس 
ردا ة  الفق ة )ب(  ن امه المادة الهةاع عن تق ج  الةجنس ل ام المجةس الفأديب  المنصممموص عة

 بما ة  ذلك تقهيم البرانات والم اة ات.



 12 

الدريس الفه جسمممرس المحال إلن المجةس الفأديب  بنسمممخس  ن الئحس المخالفس المنسممموبس  عضمممول. يبة       (:47المادة)
و  كان إقا فه  وذلك قبل  وعه الجةسممممممممممممممس المحهدة إلره  وذلك إلن  كان عمةه ة  الجا  س ل

لةشمممممممم وع ة  النظ  ة  المخالفس بسممممممممب س ليام عةن األقل  وله ال د بصممممممممو ة ئطرس عةن الالئحس 
 ئالل تةك المهة.

ب. ل ضممو الدريس الفه جسممرس المحال إلن المجةس الفأديب  االلالع عةن  مرع لو اق  ةف الهعوى 
دا بنفسمممه لو ائفرا  وكرل عنه لملك ال  ب  ن دائل الجا  س الفأديبرس  وحضمممو  المحاكمس ةر

 لو  ن ئا  دا يحض    ه  ةسات المحاكمس لةهةاع عنه.
 لوج. لة ئرس توقرف عضمممممممممممممو الدريس الفه جسمممممممممممممرس المحال إلن المجةس الفأديب  لو المهع  ال ام 

لة ئرس ص ف المحاكم عن ال مل  وة  امه الحالس يوقف ص ف  اتبه وعالوته عةن لنه يجوز 
  ا يزجه عةن نصف ال اتب وال الوة له ئالل  هة توقرفه عن ال مل.

ل. ين قه المجةس الفأديب  لةنظ  ة  الهعوى الفأديبرس ئالل  هة لقصااا لسبوعان  ن تا جخ إحالس       (:48المادة)
 الهعوى إلره.

الف  يفةن ةردا ق ا  ب. تكون  ةسممممممات كل  ن المجةسممممممرن الفأديبررن سمممممم جس بما ة  ذلك الجةسممممممس 
 المجةس.

لكل  ن المجةسممرن الفأديبررن دعوة الشممدود لو الخب اء وسممماع لقوالدم ب ه لداء القسممم  وله تشممكرل  (:49المادة)
ناحرس  ن النواح  المف ةقس بالمخالفس الف   ليلجنس ي ااا  ناسبس  ن برن لعضائه لةفحقر، ة   لي

كشممممف الحسمممم  بم  ةس الخب اء وذلك لفمكرنه  ن إصممممها  ينظ  ةردا المجةس بما ة  ذلك إ  اء ال
 الق ا  المناسب ة  الهعوى.

 ةسمممممممس  ن  ليإذا ت رب عضمممممممو الدريس الفه جسمممممممرس المحال إلن لي  ن المجةسمممممممرن الفأديبررن ة   (:50المادة)
 وجصه  ق ا  المجةس بحقه بفةك الصو ة.  الجةسات  تج ي  حاكمفه بصو ة غرابرس

يح، لمن صممه   ممهه ق ا   ن المجةس الفأديب  االبفهائ  بفوقرع لي  ن ال قوبات المنصممموص  ل.     (:51المادة)
(  ن اما النظام الط ن ة  الق ا  41عةردا ة  لي  ن الفق ات )د( و)اممم( و)و( و)ز(  ن المادة )

لهى المجةس الفأديب  االسمممممممممممفيناة   ئالل ئمسمممممممممممس عشممممممممممم  يو ًا  ن تا جخ تبةر ه بق ا  المجةس 
ب  االبفهائ   وجودع الط ن بالئحس ئطرس ة   كفب ال ئرس  قابل إيصمممممممممممممال  ن  هي  اما الفأدي

 المكفب  وتحال الئحس االسفيناف إلن  ئرس المجةس الفأديب  االسفيناة  لةنظ  ةردا.
ب. يبة  المسفأنف بموعه الجةسس الف  سر قهاا المجةس الفأديب  االسفيناة  لةش وع ة  النظ  ة  

مك ة تبة  إلن   كز عمل المسممممفأنف ة  الجا  س لو إلن  كان إقا فه  وذلك قبل االسممممفيناف بم
 الموعه المحهد لةجةسس بخمسس عش  يو ًا عةن األقل.

ه ق ا  المجةس الفمأديب  االبفمهائ  قط رمًا إذا لم يقم المحكوم عةرمه بماسمممممممممممممفينماةمه ئالل الممهة  ج. ُي مَ
 القانونرس المق  ة.

لجا  س القرام بجمرع الفبةر ات المف ةقس بالهعاوى الفأديبرس المنصوص عةردا ة  اما تفولن  ئاسس ا (:52المادة)
 النظام.

ل. إذا  لى ال ئرس لو لي  ن المجةسمممممممممممممرن الفمأديبررن لو لي لجنمس تقوم بمالفحقر، ة  لي  خمالفممس       (:53الممادة)
ال القضمممممممممممممرس  ن قبل تأديبرس لن  المخالفس الف  يج ي النظ  ةردا تنطوي عةن   جمس  زائرس تح
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ال ئرس إلن المهع  ال ام المخفص التخاذ اإل  اءات القانونرس بشأندا  وتوقف اإل  اءات الفأديبرس 
 إلن حرن صهو  الحكم الندائ  ة  القضرس الجزائرس.

ب. إن صمممممهو  الحكم ة  القضمممممرس الجزائرس ب هم  سمممممؤولرس عضمممممو الدريس الفه جسمممممرس لو تب ئفه  ن 
لف  نسمممممممممبة إلره ال يحول دون اتخاذ اإل  اءات الفأديبرس بحقه بمقفضمممممممممن اما الفدمس الجزائرس ا

 النظام.
 تنفم األحكام القط رس الصاد ة ة  الهعاوى الفأديبرس بق ا   ن ال ئرس. (:54المادة)
 ل. ت مل الجا  س عةن تأ رن ال عايس الصحرس لجمرع ال ا ةرن ةردا وعائالتدم. (:55المادة)

 عةن تأسرس صنهوق ادئا  لجمرع ال ا ةرن ةردا. ب. ت مل الجا  س  
 

 الفصــل العاشــر
 أحكـام عامـة
 

تحهد  واتب لعضاء الدريس الفه جسرس وعالواتدم و كاةآتدم وسائ  حقوقدم وهؤوندم المالرس بمو ب  (:56المادة)
ةرفم   ل ا الفخصممممممممممممصممممممممممممات الناد ة نظام ال واتب وال الوات الخاص بدم والم مول به ة  الجا  س

 تحهيه  واتبدم  ن  ئرس الجا  س.
الف ةرمات الفنفرميس والفنظرمرس لفطبر، لحكام اما النظام عةن لال تف ا ب  ال مهاءيصممممممه   جةس  (:57المادة)

  ع لحكا ه لو تخالفدا.
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 م2018( لسنة 2نظام رقم )ال
 النظام الداخلي للموظفين في جامعة جرش 

 م   2018( لسنة 18( من قانون الجامعات األردنية رقم )10صادر بمقتضى المادة )
 

 الفصـــل األول
 التعريفات

ا وج مل به اعفبا ًا  ن 2018لسممممنس  يسمممممن اما النظام االنظام الهائة  لةموظفرن ة   ا  س    (:1المادة )
 .(1)تا جخ إق ا ه  ن  جةس الف ةرم ال ال 

م يكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصمممممصمممممس لدا لدناه   ا ل (:2المادة)
 -تهل الق جنس عةن ئالف ذلك:

  ا  س    . :الجامعــــة 
   س. جةس ل ناء الجا :مجلـس األمناء 
  ئرس الجا  س. :الرئيــــس 
  جةس عمهاء الجا  س. :مجلس العمداء 
 عمره الكةرس لو عمره النشاف الجا   .  :العميـــــد 
 لي دائ ة تنشأ ة  الجا  س بمقفضن األنظمس المطبقس ةردا.  :الدائـــــرة 
  زء  ن الهائ ة. :الشعبـــــة 
 جا  س. هي  لي  ن الهوائ  ة  ال :المديـــــر 
 لجنس هؤون الموظفرن. :اللجنـــــة 
كل هخص ي رن بق ا   ن الم  ع المخفص حسب لحكام اما النظام ة        :الموظــــــــــــــــــــ                    

وظرفممس  ممه  ممس ة   ممهول تشمممممممممممممكرالت وظممائف الجمما  ممس بممما ة  ذلممك الموظف 
 الم رن ب قه  وال يشمل ذلك الشخص المسفخهم بأ و  يو رس.

 الطبرب لو الةجنس الطبرس الم فمهة  ن الجا  س. :المرجع الطبـي 
 جموعس  ن الوظائف ذات د  ات و واتب و واصممممفات و سممممؤولرات  حهدة لدا  :الفئــــــة                   

 بمقفضن اما النظام.
 تس ي لحكام اما النظام عةن  مرع الموظفرن ال ا ةرن ة  الجا  س: (:3المادة )

فون المصممنفون: وام المين ي رنون عةن الكاد  ة  وظائف  صممنفه ودائمس  برنس لسممما اا ل. الموظ
 وةياتدا ود  اتدا و واتبدا ة   هول تشكرالت الوظائف.

وبرن الجا  س  مثةس هة  حهدة بمو ب عقود تب م برندم ب. الموظفون ب قود: وام المين ي رنون لم
الوا دة ة  عقود عمةدم ة   مرع األ و   ب ئرسمممممممممممممدمما وتطب، عةن اؤالء الموظفرن الشممممممممممممم وف

ام المف ةقممس ب واتبدم وعالواتدم وإ ممازاتدم  ونقةدم وانفدمماء ئممه مماتدم وغر امما  وتطب، عةردم لحكمم
 اما النظام ة  الشؤون األئ ى غر  الوا دة ة  تةك ال قود.

  م. الموظفون ب واتب  قطوعس وام المين ي رنون بوظائف غر   حهدة المهة. 

                                                
 أقر مجلس التعليم العالي هذا النظام بموجب قراره رقم    في جلسته رقم (1)
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لة ئرس تكةرف لهممممخاص بال مل ة  الجا  س سمممماعات  حهدة لو ت ررندم بأ و  يو رس لمهة  حهدة  (:4)المادة
 وذلك  من المبال  المخصصس لدمه ال ايس ة   وازنس الجا  س.

 
 الفصــل الثانـــي
 فئـات الوظائـ 

 تقسم الوظائف ة  الجا  س حسب  سفوجاتدا إلن الفيات الفالرس: (:5المادة)
وتشممممل الوظائف القراديس اإلدا جس  والفخصمممصمممرس ال الرس  وال ي رن ة  امه الفيس لو الفئة األولى: 

ي ةع إلردا إال  ن كان يحمل اله  س الجا  رس األولن كحه لدنن باإل اةس إلن المؤاالت 
 والخب ات األئ ى المبرنس ة  اما النظام  وتشمل  دام وظائف امه الفيس:

 ال ا س لهوائ ام.اقف اح السراسات  -1
إعهاد الخط  الخاصمممممممممممممس بالب ا ش والمشممممممممممممما جع والخه ات ال ائهة لةهوائ  و فاب فدا  -2

 واإله اف عةن تنفرماا.
وتشممممل الوظائف الف  تكون  سمممؤولراتدا القرام بأعمال تخصمممصمممرس ة   جال ال ةوم  الفئة الثانية:

القفصماديس والز اعرس واإلدا جس الفطبرقرس والطبر رس واإلنسمانرس  كالمدن الطبرس والدنهسمرس وا
والقانونرس والف بوجس والمحاسممممبرس والمالرس لو  ا يما ل امه الفخصممممصممممات  واإلهمممم اف عةن 
اممه األعممال  وال ي رن ة  اممه الفيمس إال  ن كمان يحممل المه  مس الجما  رمس األولن كحمه 

 لدنن.
ل لساسرس ة  المجاالت اإلدا جس وتشمل الوظائف الف  تكون  سؤولراتدا القرام بأعما الفئة الثالثة:

لو الكفابرس والمحاسمبرس والفه جبرس وهمؤون المسمفودعات والةوازم والمكفبات واألعمال الفنرس 
والح ةرس والمدنرس  لو  ا يما ةدا. واإلهمممممممممممم اف عةن امه األعمال. وال ي رن ة  امه الفيس 

 ا كحه لدنن.إال  ن كان يحمل هدادة اله اسس الثانوجس ال ا س لو  ا ي ادلد
وتشمل الوظائف الف   دا دا القرام بأعمال ح ةرس وح ةرس  ساعهة  واإله اف عةن  الفئة الرابعة:

 تنفرماا لو تأديس ئه ات   رنس.
تحهد  سممممممممممممرات الوظائف وةياتدا و جموعاتدا و ؤاالتدا وهممممممممممم وف إهممممممممممم الدا ود  اتدا و واتبدا   (:6المادة)

 جةس األ ناء.بمو ب  هول تصنرف الوظائف يصه ه  
 الفصــــل الثالــــث
 التعيين في الوظائ 

 يشف ف ةرمن ي رن ة  لي وظرفس ة  الجا  س لن يكون: (:7المادة)
 ل. ل دنرًا.

 ب. لتم الثا نس عش ة  ن عم ة بو رقس  سمرس.
 ج. حائزًا عةن المؤاالت والخب ات المطةوب تواة اا إله ال امه الوظرفس.

 ال ااات والبهنرس وال قةرس  وذلك بمو ب ق ا   ن الم  ع الطب .د. ئالرًا  ن األ  اب و 
 ام. لن يكون حسن السةوك والسم س.

 و.  فمف ًا بحقوقه المهنرس وغر   حكوم عةره بجنايس لو بجنحس  خةس بالش ف واأل انس.
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ت الالز س لش ل يجوز ت ررن غر  األ دن  بمو ب عقه إذا لم يكن اناك ل دن  تفواة  ةره المؤاال (:8المادة)
الوظرفس وعةن لن تفواة  ةره الشممم وف المنصممموص عةردا ة  الفق ات )ج  د  اممممممممممممممممم  و(  ن المادة 

 الساب س عةن لن ي اع  ة  ت ررنه الفش ج ات الم مول بدا ة  الممةكس األ دنرس الداهمرس.
تسمممن الجنس هممؤون الموظفرنا تكون صممالحرفدا ت ررن الموظفرن وت ةر دم وت هيل  لجنسل. تشممكل  (:9المادة)

 لو اعدم والنظ  ة  األ و  األئ ى المف ةقس بشؤوندم الوظرفرس  وتشكل امه الةجنس  ن:
 ال ئرس. -1
  هي  الشؤون اإلدا جس/وجكون ل رن س  الةجنس. -2
 ا نرن  ن ال مهاء ة  الجا  س ي رندما  جةس ال مهاء. -3
 ال مره المخفص لو  هي  الهائ ة المخفص عنه بحث الحاالت الف  له عالقس بدا. -4

ب. تجفمع الةجنس بحضممممو  لغةبرس األعضمممماء بمن ةردم  ئرسممممدا  وتكون ق ا اتدا باألكث جس المطةقس 
 وإذا تساوت األصوات ي    الجانب المي صوت   ه ال ئرس.

 بفنسرب  ن الةجنس وق ا   ن ال ئرس.ل. ي رن الموظفون  ن الفيس األولن  (:10المادة)
ب. ي رن  وظفو الفيفرن الثانرس والثالثس ة  الكةرات لو الوحهات اإلدا جس بفوصممممممممرس عمره الكةرس لو 

  ئرس القسم الم ن  لو  هي  الهائ ة وبفنسرب  ن الةجنس  وق ا   ن ال ئرس.
 س وق ا   ن ال ئرس.ج. ي رن الموظفون اآلئ ون والمسفخه ون وال مال بفنسرب  ن الةجن

 ت اعن عنه الف ررن القواعه الفالرس: (:11المادة)
ل. ال يجوز ت ررن  وظف إال ة  وظرفس همممممممممممماغ ة ة  الجا  س ولدا  خصممممممممممممصممممممممممممات ة  الموازنس 

 السنوجس.
 ب. ال يجوز لن يكون لةف ررن لو الف ةرع لو الف هيل ل       .

 وج رن بق ا   ن ال ئرس بناًء عةن تنسرب الةجنس.ل. يكون لكل دائ ة ة  الجا  س  هي   (:12المادة)
 ب. ي رن  ئرس القسم لو  ئرس الش بس بق ا   ن ال ئرس بناًء عةن تنسرب ال مره لو  هي  الهائ ة.

يه ج عم  الموظف ة  ق ا  ت ررنه ألول   ة  وإذا كان يوم الوالدة غر     وف اعفب  الموظف  (:13المادة)
كانون الثان   ن سممممنس الوالدة  وت فب  الو رقس ال سمممممرس الخاصممممس ب م   ن  والره األول  ن هممممد  

الموظف والمقه س عنه الف ررن غر  قابةس لةف رر  لو الف هيل  دما كانة األسممممممممممباب  وذلك ل ايات 
 الوظرفس.

تحة  ل.  ع   اعاة لحكام الفق ترن )ب  ج(  ن امه المادة يكون الموظف المصمممممممممممنف عنه ت ررنه      (:14المادة)
الفج بس لمهة سممنس  وجفم تقوجمه   ة كل سممفس لهممد  وة، النموذج الم ه لدمه ال ايس  وجفم تثبرفه 
 ة  الخه س لو االسف ناء عن ئه اته حسب  قفضن الحال قبل هد جن  ن ندايس  هة الفج بس.

 مممل ب.  ع   اعماة لحكمام الفق ة )ج(  ن اممه الممادة  يطب، عةن الموظف الم رن ب قمه قمانون ال
 اال دن  ةرما يف ة، بفف ة الفج بس.

ج. لةم  ع المخفص لن يند  ئه س الموظف ة  لي وقة ئالل  هة الفج بس وجبة ه بملك قبمل 
 هد   ن إنداء ئه فه.

 د. ُتَ ه  هة الفج بس لةموظف ئه س ة ةرس له.
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اكفسممممممبدا ب ه حصمممممموله عةن يجوز لن تحفسممممممب لةموظف عنه ت ررنه ألول   ة ليس ئب ات سممممممابقس  (:15المادة)
المؤال ال ةم  المطةوب لةوظرفس وبحه لقصممن ئمس سممنوات  وجشممف ف ة  ذلك لن تكون الخب ات 

  ف ةقس بنوع ال مل المي سرسنه إلره ة  الجا  س.
 

 الفصــــــل الرابـــــع
 الترفيع والحوافز التشجيعية

نقل الموظف الم رن عةن الكاد   ن ةيس إلن ةيس (  ن اما النظام  ي5 ع   اعاة لحكام المادة ) (:16المادة)
 لعةن حسب الش وف الوا دة ة  الف ةرمات الناةمة لدمه الجا  س.

 يفم ت ةرع الموظف حسب إ  اءات الف ررن المنصوص عةردا ة  اما النظام. (:17المادة)
ليس عالوات ي ااا  مممممممممممم و جس ل. لمجةس األ ناء بناًء عةن تنسممممممممممممرب ال ئرس  ن   وظف  الجا  س       (:18المادة)

 لمصةحس الجا  س.
ب. لة ئرس  ن  الموظف المفمرز الم رن عةن الكاد  زجادة تشممممممممممجر رس ة  ال اتب تسمممممممممماوي زجادة 
سمممممممنوجس واحهة عةن لال تؤدي امه الزجادة عنه  نحدا إلن ت ةر ه  وال ي طن الموظف لكث   ن 

ه لةزجادة السممممنوجس همممم جطس لن يكون قه زجادة تشممممجر رس واحهة ة  الفيس  وتمن  له عنه اسممممفحقاق
 و د بحقه تق ج ان  ففالران بفقهي   مفاز  ن ال مره لو المهي  الم ن .

إذا حصممممممممممممممل الموظف عةن  ؤال عةم   هيه ت ف ف به الجا  س وة   جال عمةه يجوز ت هيل  (:19المادة)
 ف.و  ه ة   وء المؤال الجهيه بق ا   ن الةجنس ووة،  هول تشكرالت الوظائ

 
 الفصــــل الخامــــس

 النقل واًلنتداب والوكالة
   (:20المادة)

 ل. ينقل  هي و الوحهات والهوائ   ن وظرفس إلن لئ ى بق ا   ن ال ئرس.              
ينقل الموظف  ن كةرس إلن لئ ى لو  ن دائ ة إلن لئ ى ة  الجا  س بق ا   ن ال ئرس بناًء ب.              

  ك  ن ال مرهين لو  هي ي الهائ ترن المنقول  ندا والمنقول إلردا.عةن تنسرب  شف
 ينقل الموظف  ن وظرفس إلن لئ ى  من الهائ ة لو الكةرس بق ا   ن المهي  لو ال مره الم ن . ج.                 
 المي يسفحقه.وة   مرع الحاالت ال يجوز لن يؤ   نقل الموظف عةن ةيفه ود  فه و اتبه د.                  

ل. لة ئرس ب ه لئم  لي ال مره لو  هي  الهائ ة المخفص لن ينفهب الموظف لةقرام بأعمال وظرفس        (:21المادة)
 لئ ى دائل الجا  س لمهة لقصااا  الث سنوات تجهد سنس ةسنس.

ل ب. لة مرممه لو  ممهي  الممهائ ة المخفص لن ينفممهب لي  وظف ة  كةرفممه لو دائ تممه لةقرممام بممأعممما
 وظرفس لئ ى  من الكةرس لو الهائ ة نفسدا.

ج. لة ئرس لن يكةف لي  وظف ب مل آئ  باإل ممممممماةس إلن عمةه األصمممممممة   قابل  كاةأة يحهداا 
 لدمه ال ايس.

إذا همم  ت لي وظرفس لو ت رب همماغةدا ألي سممبب  شمم وع يجوز تكةرف  وظف آئ  لةقرام بمدام  (:22المادة)
 جكون ذلك بق ا   ن الم  ع المخفص بالف ررن.ولعمال تةك الوظرفس بالوكالس و 
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 الفصــــل الســــادس
 اإلجـــازات

 يسفح، الموظف اإل ازة السنوجس الفالرس: ل.       (:23المادة)
 ( يو ًا إذا كان  ن  وظف  الفيفرن األولن والثانرس.30) -1
 ( يو ًا إذا كان  ن  وظف  الفيات األئ ى لو ب اتب  قطوع.21) -2

 ازة السمممممممنوجس ابفهاًء  ن األول  ن همممممممد  كانون الثان   ن كل سمممممممنس تة  تا جخ ب. تحسمممممممب اإل
الف ررن عةن لن تحفسممممب لةموظف إ ازة نسممممبرس عن المهة الف  تقع برن تا جخ  باهمممم ته ال مل 
ب ه الف ررن وابفهاء السنس الفالرس. وة   مرع األحوال ال يجوز  مع اإل ازات ألكث   ن سنفرن 

  ففالرفرن.
سممممممب ليام األعراد وال طل ال سمممممممرس  ن اإل ازة إذا وق ة ل ناءاا وجسممممممفح، الموظف  اتبه ج. تح

 وعالواته كا ةس عن  هة اإل ازة السنوجس.
د. إذا انفدة ئه س الموظف ة  الجا  س ب ر  ال زل لو ةقه الوظرفس يصم ف له ال اتب وال الوات 

 ئه فه.عن  هة اإل ازة السنوجس الف  كان يسفحقدا عنه انفداء 
 تمن  اإل ازة السنوجس عةن الو ه الفال : (:24المادة)

 لمهي ي الهوائ  والم اكز و ن ة  حكمدم بق ا   ن ال ئرس. -ل  
 ل ا باق  الموظفرن  ةفمن  إ ازتدم  ن قبل ال مره لو المهي  بفنسرب  ن  ئرسه المباه . -ب

 الجا  س.ت سل نسخ  ن لي إ ازة إلن الجدات المخفصس ة   -ج  
لة ئرس إذا اقفضممممممة  صممممممةحس الجا  س ذلك تكةرف الموظف بال مل ئالل إ ازته السممممممنوجس  قابل  (:25المادة)

  كاةأة يحهداا لدمه ال ايس  ه جطس لن ال تزجه  هة الفكةرف عةن نصف  هة اإل ازة السنوجس.
ن  الموظف المي ل ضممممممممممممن  هة ال تقل ل. لة ئرس ب ه لئم  لي ال مره لو المهي  المخفص لن يم       (:26المادة)

عن ئمس سمممنوات  فواصمممةس ة  الخه س الف ةرس  إ ازة دون  اتب ال تزجه عةن سمممفس همممدو  وال 
يمن  الموظف إ ازة  انرس إال ب ه   و  ئمس سمممممممممممممنوات عةن عودته لة مل ة  الجا  س  ب ه 

 انقضاء اإل ازة السابقس.
 وظف  زءًا  ن ئمممممه فمممممه ألي غ ب  ن  أليفب  اإل مممممازة دون  اتمممممب الف  تمن  ب. ال ت 

 األغ اب بما ة  ذلك الف ةرع والف قرس واألقه رس والمكاةأة واالدئا  والزجادة السنوجس.
لة ئرس بفنسممممممممرب  ن ال مره لو المهي  المخفص  ن  الموظف إ ازة ألداء ة جضممممممممس الحش لمهة ال  (:27المادة)

عةن األقل ة  ئه س الجا  س  عةن لال ( يو ًا هممممم جطس لن يكون قه ل ضمممممن سمممممنس 21تزجه عةن )
 تمن  امه اإل ازة إال   ة واحهة لرةس ئه فه ة  الجا  س.

ت اعن عنه  ن  اإل ازة السممنوجس ال اديس واإل ازة دون  اتب  صممةحس ال مل  وعةن الموظف لن ال  (:28المادة)
 يف ك عمةه قبل المواةقس الخطرس المسبقس عةن اإل ازة.

فح، الموظف الموةه ة  ب ثس عةمرس لو ته جبرس لو المجاز إ ازة    مممممممممممممرس لوجةس إ ازة ال يسممممممممممممم (:29المادة)
 سنوجس  عن  هة ب ثفه لو إ ازته الم  رس.

دا جرن  ن حرث  هة  ازات الم  مممممممممممممرس لةموظفرن اإلون ال مل األ دن  ةرما يف ة، باإل(:     يطب، قان30المادة)
  ازة واأل و  الف  يفقا ااا الموظف.  اإل
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ل. إذا لم يشف الموظف ب ه اسفنفاذ اإل ازة الم  رس المق  ة حسب قانون ال مل األ دن  يفقا ن      (:31المادة )
نصممممف  اتبه  ع نصممممف ال الوات عن الشممممد  الثان   ن الم ب  وإذا لم يشممممف الموظف ب ه 

 س. ذلك يجوز لةم  ع المخفص بالف ررن إنداء ئه اته إذا ت رب عن عمةه عش ة ليام  فصة
ب. ل ايات احفسممماب ت وجض ندايس الخه س واالدئا  واألقه رس ت ه اال ازة الم  مممرس المنصممموص 

 عةردا ة  امه المادة ئه س ة ةرس.
ل. إذا لصمممرب الموظف بم ب واو ة   دمس  سممممرس ئا ج الممةكس لو ل ناء غرابه عندا بصمممو ة        (:32المادة)

وز لسممممممممممبوعًا واحهًا بناًء عةن تق ج   ن لبرب واحه قانونرس  ةحنه يمن  إ ازة    ممممممممممرس ال تفجا
وعةن الموظف ة  امه الحالس لن ي ةم دائ ته ب قرًا بم  مه بأسم ع وقة  مكن ولن ي سمل إلردا 

 الفق ج  الطب  المي حصل عةره.
ب. إذا زادت  هة   ب الموظف واو ئا ج الممةكس عةن سممممممممممب س ليام  ة ةره لن يحصممممممممممل عةن 

بربرن لو  سممفشممفن  صممهق  ن الم ا ع ال سمممرس ة  ئا ج الممةكس إن تق ج  لب   وقع  ن ل
و هت  ولن ي ةم دائ ته ب قرًا بو  ه الم    وج سل إلردا الفقا ج  الطبرس الف  حصل عةردا 
بأس ع وقة  مكن ل   دا عةن الم  ع الطب  المخفص لةنظ  ةردا وقبولدا لو  ةضدا  عةن 

 عودته إلن الممةكس لفحصه. لن يقهم نفسه إلن الم  ع الطب  ةو 
ل. تسممفح، الم لة الحا ل الموظفس لهى الجا  س إ ازة ل و س قبل الوالدة وب هاا لمهة عشمم ة لسممابرع       (:33المادة)

 فصمممممممممةس ب اتب كا ل  ع ال الوات الف  تسمممممممممفحقدا  وذلك بناًء عةن تق ج  لب   صمممممممممهق  ن 
 ازة األ و س ب ه الوالدة عن سفس لسابرع.الم  ع المخفص عةن لال تقل المهة الف  تقع  ن إ 

 الخب ة.موظفس إل ازتدا السنوجس واحفساب ب. ال تؤ   إ ازة األ و س عةن اسفحقاق ال
 

 الفصــــــل السابـــــع
 واجبات الموظ 

 
والف ةرمممات عةن الموظف القرممام بممالمدممام والوا بممات المنممالممس بممه والفقرممه بممأحكممام القوانرن واألنظمممس  (:34المادة)

 والق ا ات الم مول بدا ة  الجا  س  وعةره:
ل. القرام بنفسمممه بمفطةبات الوظرفس وتك جس  مرع لوقات الهوام ال سمممم  لدا  وججوز تكةرفه بال مل 
لكث   ن السمماعات المق  ة لملك الهوام بما ة  ذلك ليام ال طل ال سمممرس إذا اقفضممة المصممةحس 

 ذلك.
صممممالته ب  سممممائه و   وسممممره وز الئه  وة  ت ا ةه  ع لعضمممماء ب. الفصمممم ف بأدب وكراسممممه ة  

 الدريس الفه جسرس والطةبس والموظفرن.
ج. تأديس وا باته بهقه ونشمماف وسمم عس ول انس. وتنفرم لوا     سممائه وتو رداتدم  و  اعاة الفسممةسممل 

 اإلدا ي ة  اتصاالته الوظرفرس.
 والدا وعهم الفف ج  بأي  ن حقوقدا  ولن توئ  المحاةظس عةن  صممممال  الجا  س و مفةكاتدا ول د.

يبة   ئرسممممممممه المباهمممممممم  عن كل تجاوز عةردا لو إامال لو لي إ  اء لو تصمممممممم ف آئ  يضمممممممم  
 بمصةحس الجا  س.
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امممممممممممم. تقهيم االقف احات الف  ي ااا  فرهة لفحسرن ل ق ال مل ة  الجا  س و ةع  سفوى األداء ةردا 
  ا ل كن ذلك.

وكفاءاته ال ةمرس وال مةرس والمسمممممةكرس وااللالع عةن القوانرن واألنظمس  و. ال مل عةن تنمرس قه اته
 والف ةرمات المف ةقس ب مةه واإلحالس بدا.

 يحظ  عةن الموظف اإلقهام عةن لي  ن األعمال الفالرس: (:35المادة)
 ت ك ال مل لو الفوقف عنه دون إذن  ن  ئرسه.ل. 

ائل الف  يجب لن تظل  كفو س بطبر فدا  كما اإلةضمممممممماء بأي برانات لو   ةو ات عن المسممممممممب. 
يحظ  عةره االحففاظ لنفسمممممه بأي و رقس لو  خاب ة  سممممممرس لو نسمممممخس لو صمممممو ة عندا لو ئاتم 

  سم .
 ج. القرام بأي عمل  ن هأنه اإلساءة إلن الجا  س لو ال ا ةرن ةردا.

اهايا لو إك ا رات  ن لي د. اسف الل وظرففه وصالحراتدا لمنف س ذاتره لو  ب  هخص  لو قبول 
 هخص له عالقس لو ا تباف  ال  ة  الجا  س لو له  صةحس   دا.

 ام.  ما سس لي نشاف حزب  لو سراس  لو لائف  لو إقةرم  دائل الح م الجا   .
 و. القرام بأي عمل ئا ج نطاق الجا  س دون  واةقس ئطرس  ن ال ئرس.

 الفصــل الثامــن
 األداء التقارير السنوية وتقويم

ل. يفم تقوجم لداء الموظف لجمرع األغ اب المنصممممممممممممموص عةردمما ة  اممما النظممام بممما ة  ذلممك       (:36المممادة)
 اسفحقاق الف ةرع واسفحقاق الزجادات الفشجر رس بمو ب نموذج ئاص يق ه ال ئرس.

   رف(.- فوس - ره- هاً  رها -ب. يقه  األداء ال ام لةموظف بأحه الفقهي ات الفالرس) مفاز
ج. ت ه الفقا ج  السمممنوجس عن الموظفرن ة  همممد  تشممم جن الثان   ن كل سمممنس  وت سمممل نسمممخ  ندا 

 إلن  هي  الشؤون اإلدا جس.
د. يضمممممممممممع ال مره لو  هي  الهائ ة المخفص الفق ج  السمممممممممممنوي عن الموظف وج سمممممممممممةه إلره  وجح،  

الروم الفال  لفسمممممةمه إياه  وجفولن ال مره لةموظف االعف اب عةن تقهي ه ئالل سمممممب س ليام  ن 
لو المهي  المخفص بهو ه  ةع اما االعف اب الن  ئرس الجا  س ئالل سب س ليام لرفخم الق ا  

 المناسب بشأنه.
 ل. يو ه تنبره لةموظف المي ي د بحقه تق ج   فوس .      (:37المادة)

 ب. يو ه إنما  لول  لةموظف المي ي د بحقه تق ج    رف.
 ج. يو ه إنما  ندائ  لةموظف المي ي د بحقه تق ج ان  ففالران بفقهي    رف.

د. تندن ئه ات الموظف المي ت د عنه  ال س تقا ج   ففالرس بفقهي   ممممممممممممم رف وذلك بق ا   ن 
 الم  ع المخفص.

  جس.ال يجوز سحب الفق ج  السنوي لةموظف لو ت هيةه ب ه إ ساله إلن  هي  الشؤون اإلدا (:38المادة)
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 الفصـــــــل التاســـــع
 اإلجراءات التأديبية

ل. إذا ا تكب الموظف  خالفس لةقوانرن واألنظمس والف ةرمات والق ا ات الم مول بدا ة  الجا  س        (39المادة )
لو لقهم عةن عمل لو تص ف  ن هأنه اإلئالل بوا بات الوظرفس ولئالقراتدا لو قام بأي   ن 

(  ن اما النظام  تف ب عةره إحهى ال قوبات الفأديبرس الفالرس 35دة ة  المادة )األعمال الوا  
 وحسب  قفضن الحال:

 الفنبره. -1
 اإلنما . -2
 لكل  خالفس. ليامحسم  ن ال اتب لمهة ال تزجه عةن سب س  -3
 وقف الزجادة السنوجس لمهة ال تزجه عةن سفس لهد  ه جطس لال تخالف قانون ال مل األ دن . -4
 اله  س.تنزجل  -5
 االسف ناء عن الخه س ) ع ص ف  مرع اسفحقاقاته المالرس(. -6
ال زل  ع ح  انه  ن المكاةأة لو الف وجض لو  ساامس الجا  س المالرس ة  االدئا  لو  ندا  -7

  مر دا.
ب. ال يجوز ة ب لكث   ن عقوبس واحهة  ن ال قوبات المنصمممممموص عةردا ة  الفق ة )ل(  ن امه 

  سةكرس واحهة ي تكبدا الموظف. المادة عةن كل  خالفس
(  ن اما النظام وةقًا لةصمممممممممممممالحرات 39توقع ال قوبات الفأديبرس المنصممممممممممممموص عةردا ة  المادة ) (:40المادة)

 الفالرس:
( 3( و)2( و)1ل. لة مره لو  هي  الهائ ة المخفص توقرع ال قوبات المنصممممممموص عةردا ة  البنود )

 النظام عةن الموظفرن ة  كةرفه لو دائ ته.(  ن اما 39 ن الفق ة )ل(  ن المادة )
ب. لة ئرس بناًء عةن تنسممممرب ال مره لو  هي  الهائ ة المخفص توقرع ال قوبات المنصمممموص عةردا 

(  ن اممما النظممام عةن  مرع الموظفرن ة  39(  ن الفق ة )ل(  ن المممادة )5-1ة  البنود  )
ديب  االبفهائ  إذا  لى لن المخالفمس الجا  س  وججوز لة ئرس إحالس الموظف إلن المجةس الفأ

 الف  ا تكبدا الموظف تسفهع  االسف ناء عن ئه فه لو عزله.
ج. لةمجةس الفأديب  االبفهائ  ة ب لي  ن ال قوبات المنصمممموص عةردا ة  الفق ة )ل(  ن المادة 

 (  ن اما النظام.39)
بفهائ  واآلئ  اسمممفيناة   وجفكون كل  ندما  ن ل. يشمممكل ة  الجا  س  جةسمممان تأديبران لحهاما ا      (:41المادة)

 ئرس  وعضممممممموجن ي رندم ال ئرس لمهة سمممممممنس قابةس لةفجهيه  ولة ئرس ت ررن عضمممممممو احفراف لو 
 لكث  ة  لي  ن المجةسرن الفأديبررن لرحل  حل لي عضو لصرل يف رب عن  ةساتدما.

األعضممممماء ةره وتكون  ب. يجفمع كل  ن المجةسمممممرن الفأديبررن بهعوة  ن  ئرسمممممه وحضمممممو   مرع
 إ  اءاته س جس وجصه  ق ا اته باألكث جس.

ج. تفولن  ئاسمس الجا  س القرام بجمرع الفبةر ات المف ةقس بالهعاوى الفأديبرس المنصموص عةردا ة  
 اما النظام.
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يحال الموظف الن المجةس الفأديب  بق ا   ن ال ئرس ب ه الفحقر،   ه  ن قبل لجنس يشمممممممممممممكةدا  (:42المادة)
لملك ال  ب عةن لال تقل د  س لي  ن لعضممممممممممائدا عن د  س ذلك الموظف وجفولن  ئرس الةجنس 

 الهةاع عن تق ج اا ل ام المجةس الفأديب .
ل. إذا لقرمة دعوى  زائرس  ممممممممه  وظف ةال يجوز اتخاذ ليس إ  اءات تأديبرس بحقه ناهمممممممميس عن        (:43المادة)

   الحكم الندائ  ة  تةك الهعوى.الفدمس الجزائرس المو دس إلره قبل صهو 
ب. إن صمهو  الق ا  ب هم  سمؤولرس الموظف لو تب ئفه  ن الفدمس الجزائرس المنسموبس إلره ال ت فره 

  ن اتخاذ اإل  اءات لو ال قوبات الفأديبرس بحقه.
 

 الفصـــل العاشــــــر
 انتهاء خدمة الموظ 

 
 الحاالت اآلترس:تنفد  ئه س الموظف ة  لي  ن  (:44المادة)

 ل. قبول االسفقالس.  
 ب.إتمام الخا سس والسفرن  ن ال م .  

 ج. ال جز عن  واصةس ال مل ة  الجا  س ألسباب صحرس بناًء عةن تق ج   ن الم  ع الطب .
 د. االسف ناء عن الخه س لو إنداء ال قه.  
 ام. ال زل  ن الوظرفس.  

وعالواته عن الشد  المي توة  ةره باإل اةس إلن  اتب وعالوات و. الوةاة )وتهةع الجا  س  واتبه 
 هد  آئ (.

 ز. ةقهان  ه ف  ن ه وف الف ررن الوا دة ة  اما النظام.  
 ح. ةقه الجنسرس األ دنرس.  
 ف. الحكم بحدانس الموظف بجنايس لو  نحس  اسس بالش ف.  
لو ت ةض ئطرًا بق ا   ن الم  ع المخفص بالف ررن ئالل ل. تقهم اسممفقالس الموظف ئطرًا وتقبل        (:45المادة)

 ال رن يو ًا  ن تا جخ تقهيمدا  وة  حالس عهم اإل ابس ب ه انقضمممممممماء تةك المهة ُتَ ه االسممممممممفقالس 
  قبولس حكمًا.

ب. عةن الموظف لن يسممممفم  ة  لداء وظرففه إلن لن يفسممممةم إهمممم ا ًا ئطرًا بقبول االسممممفقالس  وإذا 
بولدا لو انقضممممممممماء المهة المشممممممممما  إلردا ة  الفق ة )ل(  ن امه المادة ُيَ ه ةاقهًا ت ك ال مل قبل ق
 لوظرففه حكمًا.

ل. ي فب  الموظف ةاقهًا لوظرففه إذا ت رب عن عمةه لمهة عشمممممم ة ليام  فصممممممةس دون إ ازة قانونرس        (:46المادة)
 رابه بأي وسرةه  فاحس له.لو عم   ش وع تقبةه الةجنس  ولم يبة   ئرسه المباه  ئالل  هة غ

ب. يصمممممممممه  الق ا  باعفبا  الموظف ةاقهًا لوظرففه  ن الم  ع المخفص بالف ررن وُجَ ه الق ا  ناةم 
 المف ول اعفبا ًا  ن الروم األول المي ت رب ةره الموظف عن عمةه.

 ن ج. لةموظف المي ُعهَّ ةاقهًا لوظرففه ح، االعف اب عةن الق ا  ئالل ئمسممممممممممممس عشمممممممممممم  يو ًا 
تا جخ صممممهو  الق ا  وجقهم االعف اب إلن الم  ع المي لصممممه  الق ا   فضمممممنًا األسممممباب الف  
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اسممممممفنه إلردا ة  اعف ا ممممممه  ةحذا اقفنع الم  ع المخفص باألسممممممباب الوا دة ةره لل   ق ا ه وعاد 
 الموظف إلن وظرففه.

قضممممممماء  الث سمممممممنوات عةن د. ال يجوز إعادة ت ررن الموظف المي اعفب  ةاقهًا لوظرففه إال ب ه ان
األقل عةن ق ا  ةقهه لةوظرفس وحصوله عةن ق ا   ن الم  ع المخفص بالف ررن بالمواةقس عةن 

 إعادة ت ررنه.
يفم االسمممممممممف ناء عن الموظف بق ا   ن الم  ع المخفص بالف ررن إذا ة  مممممممممة عةره ئالل ئمس  (:47المادة)

( 5و 4  3 2صمممموص عةردا ة  البنود )سممممنوات  فصممممةس  الث عقوبات  خفةفس  ن ال قوبات المن
 (  ن اما النظام.39 ن الفق ة )ل(  ن المادة )

 ل. ي زل الموظف ة  لي  ن الحاالت الفالرس:      (:48المادة)
 بق ا   ن المجةس الفأديب  -1
بق ا   ن الم  ع المخفص بف ررن  ثرةممه ة  الممه  ممس وال اتممب إذا عوقممب بفنزجممل د  فممه  م  -2

  سةكرس لئ ى وة  ة عةره عقوبس تنزجل اله  س   ة لئ ى.ا تكب  خالفس 
إذا حكم عةره  ن  حكمس  خفصممممممممس بجنايس لو  نحس  خةس بالشمممممممم ف كال همممممممموة واالئفالس  -3

والسمممممم قس والفزوج  وسمممممموء اسممممممف مال األ انس والشممممممدادة الكاذبس ولي   جمس  ن الج ائم  وُجَ ه 
ما البنه   زواًل حكمًا  ن تا جخ الموظف ة  لي حالس  ن الحاالت المنصمممممموص عةردا ة  ا

 اكفساب الحكم عةره اله  س القط رس.
 ال يجوز إعادة ت ررن الموظف المي عزل  ن الوظرفس ة  الجا  س. -4

ه ال قمه المب م برن الجما  مس والموظف  نفدرمًا  بمانفدماء الممهة المبرنمس ةرمه إال إذا تم االتفماق برن  (:49المادة) ُي مَ
 ة  ما ةس لو  هة لئ ى وذلك قبل هد  عةن األقل  ن تا جخ انفداء  هته.الط ةرن عةن تجهيهه لمه

ب  ن األسمممباب  لن يسمممهد  مرع الفزا اته بعةن الموظف المي تنفد  ئه فه ة  الجا  س ألي سممم (:50المادة)
 المالرس تجاادا  ولن ي د  مرع  ا ب دهته  ن لوازم قبل ت كه ال مل.

 
 الفصـل الحـادي عشـر

 أحكام عامه
تحهد  واتب الموظفرن وعالواتدم وسائ  حقوقدم وهؤوندم المالرس بمو ب نظام ال واتب وال الوات  (:51المادة)

 الخاص بدم والم مول به ة  الجا  س.
يصممممممممممه   جةس األ ناء ليس ت ةرمات تنفرميس وتنظرمرس ي ااا  ناسممممممممممبس لفطبر، اما النظام عةن لال  (:52المادة)

 فدا.تف ا ب  ع لحكا ه لو تخال
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 م2018 2( لسنة3نظام رقم )ال
 النظام المالي الداخلي في جامعة جرش 

 م2018( لسنة 18( من قانون الجامعات األردنية رقم )10صادر بمقتضى المادة )
 

 الفصـــل األول
 التعريفات

ا وج مل به اعفبا ًا  ن 2018يسمممممممممن اما النظام االنظام المال  الهائة  ة   ا  س     لسممممممممنس  (:1المادة )
 .(1)تا جخ إق ا ه  ن  جةس الف ةرم ال ال 

م يكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصمممممصمممممس لدا لدناه   ا ل (:2المادة)
 -س عةن ئالف ذلك:تهل الق جن

  ا  س    .  :الجامعـــة 
  جةس ل ناء الجا  س.  :مجلس األمناء 
 ه كس  ا  س     ذات المسؤولرس المحهودة.  :الشركــــة 
 اريس  هي ي  ه كس  ا  س     لةف ةرم.  :هيئة المديرين 
  جةس عمهاء الجا  س.  :مجلس العمداء 
 . ئرس الجا  س  :الرئيــــس 
 لي عمره ة  الجا  س.          :ـــدالعميــ 
  هي  لي وحهة إدا جس لو   كز ة  الجا  س.          :المديــــر 
  هي  الشؤون المالرس ة  الجا  س.  :المديـر المالي 

الموظف المي لنر  به قبض األ وال وصمممممممممم ةدا لو حفظدا لو   اقبفدا  الموظ  المالي:
والمحاسبرس الف  تف ة، بالجا  س وتسجرةدا لو تنظرم الم ا الت المالرس 

 وتهقرقدا.
 تس ي لحكام اما النظام عةن  مرع الشؤون المالرس الخاصس بالجا  س. (:3المادة)

 
 الفصــــــل الثانــــــي
 الواجبات والمسؤوليات

لس ولق ا ات المجا ل. ال ئرس  سمممممممؤول عن ل وال الجا  س  واو آ   الصممممممم ف ةردا لبقًا لموازنفدا       (:4المادة)
المخفصمممممممس ةردا   وله لن يفوب ئطرًا ليًا  ن صمممممممالحراته المنصممممممموص عةردا ة  اما النظام 
والف ةرمات الصمممممممممممممماد ة بمو به ألي  ن نوابه لو ال مهاء لو المهي جن وله إل اء اما الففوجض 

 ئطرًا.

                                                
 العالي هذا النظام بموجب قراره رقم   في جلسته رقم   تاريخأقر مجلس التعليم  (1)
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ل ندايس ةصممممممممممممممل ب. يقهم ال ئرس إلن  جةس األ ناء تق ج ًا عن الو مممممممممممممع المال  لةجا  س   ة ك
 د اس .

اريس المهي جن  سمممممؤولس  باهممممم ة عن المشممممما جع ال لسممممممالرس اإلنشمممممائرس )المبان  والم اة، واألصمممممول  (:5المادة)
 الثابفس( الالز س لةجا  س وتهبر   وا د تموجةدا حسب الخطس الم فمهة  ن  جةس األ ناء.

ؤولس عن إدا ة الشمممممممؤون المالرس ة  الجا  س  هي جس الشمممممممؤون المالرس ة  الجا  س ا  الجدس المسممممممم (:6المادة)
وتفولن قبض ل وال الجا  س وتحصممممممممممممرةدا ودةع االلفزا ات المالرس المف تبس عةردا  وذلك لبقًا لدما 

 النظام والف ةرمات والق ا ات الصاد ة بمقفضاه.
س و  ا التدا المالرس ل. المهي  المال  ة  الجا  س   سممممممممممممؤول ل ام ال ئرس عن حسممممممممممممابات الجا          (:7المادة)

 والسجالت الخاصس بدا والمحاةظس عةن ل وال الجا  س والفحق،  ن تطبر، لحكام اما النظام.
ب. الموظفون الممممالرون  سمممممممممممممؤولون عن القرمممام بممماألعممممال الممممالرمممس المنولمممس بدم  وتنظرم القرود 

 جا  س.والحسابات والسجالت المالرس وةقًا لانظمس والف ةرمات الم مول بدا ة  ال
ج. كل  وظف  ال  ة  الجا  س   سمممؤول همممخصمممرًا عن ليس ئسممما ة  الرس و اديس تةح، بالجا  س 

  ن   اء تقصر ه لو ئطيه لو إاماله.
 

 الفصــل الثالــث
 الموازنـــة

ةس ل. لةجا  س  وازنس  سمفقةس ئاصمس بدا ي هاا ال ئرس وتق اا اريس المهي جن وجقه دا ال ئرس لمج        (:8المادة)
 األ ناء إلق ا اا و ة دا لمجةس الف ةرم ال ال  لةمصادقس عةردا.

ب. تفألف  وازنس الجا  س السنوجس  ن إي اداتدا ونفقاتدا المقه ة عن سنس  الرس تبهل ة  الروم األول 
  ن هد  كانون الثان  وتنفد  ة  الروم األئر   ن هد  كانون األول.

 و واد و ةحقات.ج. تنظم الموازنس ة  لبواب وةصول   
د. يصمممممممه   جةس ال مهاء الف ةرمات الف  ي ااا  ناسمممممممبس لفحهيه إ  اءات إعهاد الموازنس السمممممممنوجس 

 و الحقدا وتا جخ تقهيمدا والبرانات الم ةقس بدا.
يجوز ئالل السممنس المالرس  صممه  خصممصممات إ مماةرس بمةح، الموازنس السممنوجس  عةن لن تفبع  ة   (:9المادة)

والم احممل ذاتدمما الف  تطب، عنممه إعممهاد الموازنممس السمممممممممممممنوجممس لةجمما  ممس وتنظرمدممما ذلممك اإل  اءات 
 وتصهيقدا باسفثناء األحكام المف ةقس بمواعره تقهيمدا.

ل. ال يجوز اسمممممف مال لي  خصمممممصمممممات ة  الموازنس لو  الحقدا ة  غر  األغ اب الف  حهدت        (:10المادة)
 لدا.

ةصل إلن آئ  لو  ن  ادة إلن لئ ى بمواةقس  جةس يجوز عنه الحا س نقل  خصصات  ن  ب.
األ ناء بناًء عةن تنسمممممممممممممرب ال ئرس ب ه الفأكه  ن عهم ت ا ب النقل  ع االلفزا ات المالرمس 

 المف تبس بمو ب الموازنس والفأكه  ن و ود الوة  المي يسم  بالنقل.
البنوك المحةرس  وجفم الصمم ف يفف  لةجا  س حسمماب ئاص  سممفقل عن حسممابات الشمم كس ة  لحه  (:11المادة)

 نه بثال س تواقرع  جفم س عةن الشمممممممممممممركات ولوا   الصممممممممممممم ف المو دس لةبنوك وا  توقرع المهي  
المال  وال ئرس و وظف آئ   ن الهائ ة المالرس  ولة ئرس لن يفوب بالفوقرع  ن يقوم ب مل لي 
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إلن الشممممممممم كس لحسمممممممممابدا ة    ندم ة  حالس غرابه وجفم تحوجل ةائض اإلي اد السمممممممممنوي  ن الموازنس
 البنوك كما ي د ة  الموازنس المق  ة  ن  جةس األ ناء.

 
 الفصـــل الرابـــع
 النفقـــات

ل. يصه  ال ئرس الق ا ات الخاصس بح  اءات الص ف وتهقر، الم ا الت  وتقسرم النفقات وتحهيه        (:12المادة)
 رم سنهات الص ف وإعهاداا وقرهاا.لبر فدا وبران الو ائ، الم ززة لةص ف وكرفرس تنظ

ب. يفم الص ف بمو ب المسفنهات المالرس الم فمهة ة  الجا  س ب ه تهقرقدا وإ ازتدا بالفوقرع  ن 
 المهي  المال  و صادقس ال ئرس عةردا.

 ج. يفوب بالفوقرع عةن الشركات ال ئرس لو  ن يفو ه  والمهي  المال   جفم رن.
تب وال الوات واأل و  ب ه ئصم االقفطاعات المسفحقس بمو ب القوانرن واألنظمس ل. تص ف ال وا (:13المادة)

الناةمة ة  الممةكس األ دنرس الداهمرس وذلك قبل  ال س ليام  ن ندايس كل هد   ولة ئرس ة  حاالت 
 يقه اا لن يق   ص ةدا قبل ذلك.

 از ب اءة ذ س  صهقس  ن ب.ال يص ف لةموظف المنفدرس ئه اته لي  بال   سفحقه له إال ب ه إب
 ذوي االئفصاص بالجا  س وب اءة ذ س  ن   جبس الهئل.

 ج. تص ف ال واتب عن ل ج، البنك المي تف ا ل   ه الجا  س.
 

 الفصـــل الخامـــس
 اإليــــرادات

المالرس  ل. ي ه المهي  المال  نماذج إيصمممممممممماالت القبض ال ئرسممممممممممرس والف عرس والقسممممممممممائم ذات القرمس      (:14المادة)
 المحهدة.

يفم قبض األ وال لحسممممممماب الجا  س بمو ب إيصممممممماالت لصمممممممولرس ي طن الهاةع نسمممممممخس  ندا  ب.
وجج ي قره  مرع المقبو مممممات  ن تةك األ وال ة  حسممممماب الفصمممممل والمادة المف ةقرن بدا ة  

 الموازنس ال ا س لةسنس المالرس الجا جس.
ات قبض امه األ وال وتسمممممممجرةدا وحفظدا ج. يصمممممممه   جةس األ ناء الف ةرمات الخاصمممممممس بح  اء

 وإيهاعدا واإل  اءات الوا ب اتباعدا ة  حالس ةقهاندا.
ل. عةن ل رن الصمممممممنهوق لن يودع  مرع المبال  المقبو مممممممس يو رًا ة  حسممممممماب الجا  س ة  البنك       (:15المادة)

 الم فمه.
  البنك الم فمه ة  الروم ب. تحفظ المقبو مممممممممممممات ب ه إقفال البنك ة  الخزانس الحهيهيس وتودع ة

 الفال .
ت د األ وال المقبو ممممممممممس لحسمممممممممماب الجا  س لمن دة دا إذا ل ازت ذلك لنظمس الجا  س والف ةرمات  (:16المادة)

 والق ا ات الصاد ة بمو بدا  وجفم ال د ة  امه الحالس بفنسرب  ن المهي  المال   و واةقس ال ئرس.
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 الفصــــل الســـادس
 واألمانات والكفاًلتالسل  

 لة ئرس المواةقس عةن إصها  سةفه  الرس ألي  ن األغ اب اآلترس: (:17المادة)
ل. سمممممممممةفس سمممممممممف  وإقا س لةموةه ة   دمس  سممممممممممرس لو لةمةكف بح  اء بحث عةم   ن ال ا ةرن ة  

عةن لن تسممممممممممممموى ب ه انفداء   الجا  س حسمممممممممممممب األنظمس والف ةرمات الم مول بدا ة  الجا  س
 س وعودة المكةف  ن السف .المدم

ب. سمممةفس ب ثس عةمرس لو دو ة ته جبرس لو نفقات تماك  سمممف  لو لي نفقس لئ ى  ق  ة وةقًا لانظمس 
عةن لن تسمممممممممموى السممممممممممةفس ة  امه الحالس  ن المبال  الف    والق ا ات الم مول بدا ة  الجا  س
 يسفحقدا الشخص المي ص ةة له.

ة  الجا  س عةن لال تفجاوز السممةفس  اتب إ مال  لشممد  واحه  ج. سممةفس  واتب ألي  ن ال ا ةرن 
 وتسهد  ن  اتب المسفةف ابفهاء  ن  اتب الشد  المي ية  الشد  المي ص ةة السةفس ةره.

د. ة  حالس انفداء ئه س الموظف المي صممم ةة له السمممةفس  تسمممف د  نه السمممةفس لو  صمممرهاا دة ه 
 واحهة لو تسفقطع  ن كفرةه لو كفالئه.

 (100ل. لة ئرس صمم ف سممةفس نفقات ألي  ن ال مهاء لو المهي جن عةن لال يفجاوز  بة  السممةفس )      (:18لمادة)ا
 دينا  لةمهي  لكل ةصل د اس  وتسهد السةفس حسب األصول. (50دينا  لة مره و)

ب. لة ئرس لن يواة، عةن صممممم ف سمممممةفس لفأ رن ئه ات عا س لو لفسمممممهيه نفقات لا ئس لو هممممم اء 
 م  سف جةس عةن لال تفجاوز  بة  للف دينا   وتسهد حسب األصول.لواز 

ل. يكون الشخص المي تص ف له السةفس  سؤواًل بأ واله الخاصس عن قرمس السةفس وعةره لن يثبة       (:19المادة)
وعةن المهي    وذلك بو ائ، و سمممممفنهات ت زز ذلك  اسمممممفخهام  ا لنف،  ندا لاغ اب المحهدة لدا

 ن يفو مممه   اقبس ح كس امه السمممةفس والفحق،  ن لندا اسمممف مةة لو لندا سمممفسمممف مل ة   المال  لو
 األغ اب المحهدة لدا.

وة    يفابع المهي  المال  تسممهيه السممةف بأوقاتدا وججب تسممهيه السممةفس قبل ندايس السممنس المالرس ب.
لم يكن ذلك كاةرًا  حالس عهم تسممممهيهاا يفم اقفطاعدا  ن  اتب  ن صمممم ةة له دة س واحهة  وإذا

 تسهد السةفس  ن  اتب الشد  الفال .
تسممف د  نه السممةفس لو  صممرهاا دة س   ج. ة  حالس انفداء ئه س الموظف المي صمم ةة له السممةفس

 واحهة لو تسفقطع  ن كفرةس لو كفالئه.
تم قبضممه لحسمماب يقره ة  حسمماب األ انات لي  بة  دةع لةجا  س لم ي د عةره نص ة   وازنفدا لو  (:20المادة)

لي  دس لئ ى  وتهون الففاصمممرل الخاصمممس بدما المبة  ة  سمممجل األ انات وجخضمممع اما المبة   ن 
حرث ل جقس قبضممممممممه وقرهه وصممممممممالحرس صمممممممم ةه ألحكام اما النظام  ول ا األ انات األئ ى الف  ت د 
ا لةجا  س  مممممن همممم وف ئاصممممس ةفخضممممع ة   داا لو صمممم ةدا وةقًا لفةك الشمممم وف سممممواء لكان  دا

 ب رندا لم بط جقس لئ ى تحق،  صةحس الجا  س.
كل ل انس ال يطالب بدا ب ه   و  ئمس سمممممممنوات  ن تا جخ قبضمممممممدا تقره إي ادًا لحسممممممماب الجا  س   (:21المادة)

عةن لن يفم تبةر  صممممممماحب األ انس بالم ا  س السمممممممف داداا لو اإلعالن عن ذلك ة   كان با ز ة  
  اا ال ئرس قبل انفداء تةك المهة.الجا  س  لو بأيس وسرةس لئ ى يق  
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ل. يحهد ال ئرس بق ا   نه وبفنسممممرب  ن المهي  المال  الوظائف المالرس الف  يف تب عةن همممماغةدا       (:22المادة)
 تقهيم كفالس  الرس لو عهلرس و قها  امه الكفالس.

هل وةقًا لةنموذج المي تنظم الكفالس الوا د ذك اا ة  الفق ة )ل(  ن امه المادة لهى الكاتب ال  ب.
ة  سممممممممجل ئاص لهى المهي   يق  ه المهي  المال  وتحفظ  سممممممممفنهات الكفاالت ب ه تسممممممممجرةدا

 المال .
 

 الفصــل السابـــــع
 الحسابات والسجالت والنماذج والبطاقات

والنممماذج  ل. يحممهد المممهي  المممال  وة، األنظمممس والف ةرمممات وبمواةقممس ال ئرس لنواع السمممممممممممممجالت      (:23المممادة)
والبطاقات والب ا ش ولهممممكالدا الف  يجب  سممممكدا واسممممف مالدا وتنظرمدا إل بات الشممممؤون المالرس ة  

 الجا  س و بطدا.
تنظم حسمابات الجا  س وتحهد لصمول  سمكدا وة، ئطس حسمابرس تنسمجم  ع تصمنرف الموازنس  ب.

 وت قرمدا.
المسف مةس ة  الجا  س لمهة ال تقل عن عش  سنوات  تحفظ المسفنهات والنماذج والسجالت المالرس  (:24المادة)

وججوز إتالةدما ب مه ذلمك وةقمًا لةف تربمات الف  يق اما ال ئرس. ولمه لن يواة،   ب مه انفدماء ال ممل بدما
 عةن تسةرم لي  ن امه السجالت إلن الجدات الم نرس لفو رقدا.

 
 الفصــل الثامـــن

 الرقابة الداخلية والخارجية والتقارير
 

تنشممممممممممممأ ة  الجا  س وحهة لة قابس والفهقر، الهائة  تكون  سممممممممممممؤولس ل ام ال ئرس  باهمممممممممممم ة وتفولن  (:25المادة)
اإلهمم اف عةن تطبر، بنود الموازنس  ن إي ادات ونفقات وعةردا تقهيم تقا ج  دو جس إلن ال ئرس عن 

 هؤون الجا  س المالرس.
يبرن ةره الو مممممممممممممع المال  لةجا  س  ن حرث    ج ًا  الرًا همممممممممممممد جاً يقهم المهي  المال  لة ئرس تق ل.      (:26المادة)

 .اإلي ادات والنفقات
ب. يقهم ال ئرس إلن  جةس األ ناء الفق ج  السنوي المال  والحساب الخفا مممم  ة   وعه لقصمممممممممممماه 

 ( يو ًا  ن انفداء السنس المالرس.45)
 هقر، الحسابات والفقا ج  الخفا رس.ت رن اريس المهي جن  هق، حسابات قانونرًا لف (:27المادة)

 

 

 

 الفصــــل التاســع
 أحكــام عامـة

 
يزود المهي  المال  ة  الجا  س بنسمممممممممممممخس عن كل عقه لو اتفاق ي تب لةجا  س لي ح، لو ي تب  (:28المادة)

 عةردا لي الفزام لو حقوق  الرس  وذلك العفماده عنه تنفرم ذلك ال قه لو االتفاق.



 31 

ه وقوع ائفالس لو نقص ة  ل وال الجا  س لو تزوج  ة  سممممممممممممجالتدا ودةات اا وقروداا  يف تب عن (:29المادة)
عةن الموظف المسممؤول عن تةك األ وال والسممجالت والهةات  والقرود لن ي ةم المهي  المال  لرفولن 

 بهو ه تبةر  ال ئرس التخاذ اإل  اءات المناسبس وة، األنظمس والف ةرمات.
 جةس  األ ناء الف ةرمات الالز س لفحهيه بهالت االنففاع  ن   اة، الجا  س و سممممممممممماكن  يصمممممممممممه  (:30المادة)

ال ا ةرن و نازل الطةبس وهممممممممم وف تأ ر  البهالت وتحهيهاا وكرفرس دة دا وااللفزا ات المف تبس عةن 
 المنفف رن بدا.

نشممممماء الصمممممنادي، الخاصمممممس بملك لةجا  س ح، تمةك األ وال المنقولس وغر  المنقولس واسمممممفثما اا وإ (:31المادة)
 وإدا تدا وة، الف ةرمات الف  يصه اا  جةس األ ناء.

يصمممممه   جةس األ ناء الف ةرمات الفنفرميس والفنظرمرس لفطبر، اما النظام بما ال يخالف لحكا ه لو  (:32المادة)
 يف ا ب   ه.
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 م(2018( لسنة )4النظام رقم )
 الداخلي للرواتب والعالواتالنظام 

 جامعة جرش  في
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 م2018( لسنة 4نظام رقم )ال
 النظام الداخلي للرواتب والعالوات في جامعة جرش 

 م2018( لسنة 10( من قانون الجامعات األردنية رقم )10صادر بمقتضى المادة )
 

وجق ل  ع  ا2018وال الوات ة   ا  س     لسمممممممممنس يسممممممممممن اما النظام االنظام الهائة  لة واتب  (:1المادة )
االنظام الهائة  ألعضمممممممممممماء الدريس الفه جسممممممممممممرسا واالنظام الهائة  لةموظفرنا وج مل به اعفبا ًا  ن 

 .(1)تا جخ إق ا ه  ن  جةس الف ةرم ال ال 
 

 الفصـــل األول
 التعريفات

م اما النظام الم ان  المخصمممممصمممممس لدا لدناه   ا ليكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت ة   (:2المادة)
 تهل الق جنس عةن ئالف ذلك:

  ا  س    . :الجامعـــة 
  جةس ل ناء الجا  س. :مجلس األمناء 
 . ئرس الجا  س :الرئيــــس 

 
 الفصـــل الثانــي

 رواتب أعضاء الهيئة التدريسية وعالواتهم
 

 لعضاء الدريس الفه جسرس ة  الجا  س وةقًا لسةم ال واتب اآلت :ل. تحهد  واتب وعالوات        (:3المادة)

 الراتب األساسي السنة الرتبة
 )دينار(

 اًلختصاص عالوة
 )دينار(

 عالوة التنقل
 )دينار(

 عالوة السكن
 )دينار(

 الزيادة السنوية
 )دينار(

عدد 
 السنوات

 20 15 100 250 430.100 430.100 األولن لسفاذ
   100 250 445.100 445.100 الثانرس 
   100 250 460.100 460.100 الثالثس 
   100 250 475.100 475.100 ال اب س 
   100 250 490.100 490.100 الخا سس 
   100 250 505.100 505.100 السادسس 
   100 250 520.100 520.100 الساب س 
   100 250 535.100 535.100 الثا نس 
   100 250 550.100 550.100 الفاس س 
   100 250 565.100 565.100 ال اه ة 
   100 250 580.100 580.100 الحاديس عش ة 
   100 250 595.100 595.100 الثانرس عش ة 

                                                
 أقر مجلس التعليم العالي هذا النظام بموجب قراره رقم   في جلسته رقم   تاريخ (1)
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 الراتب األساسي السنة الرتبة
 )دينار(

 اًلختصاص عالوة
 )دينار(

 عالوة التنقل
 )دينار(

 عالوة السكن
 )دينار(

 الزيادة السنوية
 )دينار(

عدد 
 السنوات

   100 250 610.100 610.100 الثالثس عش ة 
   100 250 625.100 625.100 ال اب س عش ة 
   100 250 640.100 640.100 الخا سس عش ة 
   100 250 655.100 655.100 السادسس عش ة 
   100 250 670.100 670.100 الساب س عش ة 
   100 250 685.100 685.100 الثا نس عش ة 
   100 250 700.100 700.100 الفاس س عش ة 

   100 250 715.100 715.100 ال ش ون  لعةن   بوف
 7 10 100 225 367 367 األولن لسفاذ  شا ك

   100 225 377 377 الثانرس 
   100 225 387 387 الثالثس 
   100 225 397 397 ال اب س 
   100 225 407 407 الخا سس 
   100 225 417 417 السادسس 

   100 225 427 427 الساب س لعةن   بوف
 7 8 100 200 316.250 316.250 األولن لسفاذ  ساعه

   100 200 324.250 324.250 الثانرس 
   100 200 332.250 332.250 الثالثس 
   100 200 340.250 340.250 ال اب س 
   100 200 348.250 348.250 الخا سس 
   100 200 356.250 356.250 السادسس 

   100 200 364.250 364.250 الساب س لعةن   بوف
 10 6 40 150 172.700 172.700 األولن  ه س
   40 150 178.1700 178.700 الثانرس 
   40 150 184.700 184.700 الثالثس 
   40 150 190.700 190.700 ال اب س 
   40 150 196.700 196.700 الخا سس 
   40 150 202.700 202.700 السادسس 
   40 150 208.700 208.700 الساب س 
   40 150 214.700 214.700 الثا نس 
   40 150 220.700 220.700 الفاس س 

   40 150 226.700 226.700 ال اه ة لعةن   بوف
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 ب. يحهد  اتب ال ئرس األساس  بأعةن   بوف ل تبس األسفاذيس.
ج. تحهد ال واتب األسمماسممرس لةمحا مم جن المفف غرن حسممب سممةم  واتب نظ ائدم  ن لعضمماء اريس 

 الفه جس ة  الجا  س.
لمسممممماعهي البحث والفه جس حسمممممب سمممممةم  واتب الموظفرن اإلدا جرن د. تحهد ال واتب األسممممماسمممممرس 

 والفنررن ة  الجا  س.
اممممممممم. يفقا ن عضو الدريس الفه جسرس والمحا   المفف غ و ساعه البحث والفه جس الزجادة السنوجس 

 المق  ة عنه حةول  وعهاا.
والفه جس ال الوة ال ائةرس  تصممممم ف ل ضمممممو الدريس الفه جسمممممرس والمحا ممممم  المفف غ و سممممماعه البحث (:4المادة)

 الشد جس الفالرس:
 دنانر  10    :للزوجـــة  
 دينا اً  20 دنانر  لكل  ندم(:5) وألربعة أوًلد فقط  
 دينا اً  30    :المجمـــوع  
 (  ن اما النظام ال تهةع ال الوات المنصوص عةردا ة  تةك المادة:4بال غم  ما و د ة  المادة ) (:5المادة)

عضممممممممممو اريس الفه جس األنثن لو المحا مممممممممم ة المفف غس لو  سمممممممممماعهة البحث والفه جس عن ل. إلن 
 لوالداا إذا كان والهام عةن قره الحراة وغر  عا ز عن ال مل.

ب. عن األوالد المين لتموا الثا نس عشمممم ة  ن لعما ام  ا لم يكونوا يواصممممةون د اسممممفدم الثانوجس لو 
 ب ه لن يفموا تةك اله اسس لو ينقط وا عندا. الجا  رس  وتقطع ال الوة الخاصس بدم

يص ف ل ضو اريس الفه جس المي يش ل لحه المناصب الفالرس عالوة تمثرل و راةس هد جس عةن  (:6المادة)
الو ه الفال  همممم جطس لال تصمممم ف لة ضممممو لكث   ن عالوة واحهة بمو ب امه المادة وتهةع له ة  

 امه الحالس ال الوة األعةن:
 دينا اً  200    :ئيسنائب الر   
 دينا ا 175     :العميد  

 دينا اً  75 :رئيس القسم األكاديمي ومساعد العميد 
ل. يصمم ف لةمحا مم  غر  المفف غ لو ل ضممو اريس الفه جس المي يكةف بفه جس سمماعات إ مماةرس   (:7المادة)

ات الف  يصمممممه اا عن كل سممممماعس ته جسمممممرس ة ةرس  بة  يفناسمممممب  ع ال تبس األكاديمرس  وةقًا لةف ةرم
  جةس األ ناء.

إذا اقفضممممممممة الحا س تكةرف هممممممممخص/ لهممممممممخاص ال يحمل/ يحمةون  ؤاالت عةمرس لو  تبًا  ب.
  ا  رس ةةة ئرس  لن يحهد له /لدم  كاةأة حسب كفايس الشخص /األهخاص المكةف/المكةفرن.

 س ته جس.ج. تحسب الساعات ال مةرس ة  المخفب  كالفال : كل ساعس  خفب  ت ادل نصف ساع
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 الفصــل الثـالـــث
 رواتب الموظفين اإلداريين والفنيين وعالواتهم

قًا لسممممممممممممةم ل. تحهد ال واتب والزجادة السممممممممممممنوجس وال الوات لةموظفرن اإلدا جرن والفنررن ة  الجا  س وة      (:8المادة)
 ال واتب الفال :

غالء  عالوة النقل عالوة الزيادة )دينار( الراتب األساسي الفئة
 )دينار( فئة )دينار( السنوية 5 سنة 4 سنة 3 سنة 2 سنة 1 سنة معيشة

 ل األولن
 ب

253 
218 

260 
225 

267 
232 

274 
239 

281 
246 7 50% 45 

105 
 

 ل الثانرس
 ب

187 
157 

193 
163 

199 
169 

205 
175 

211 
181 6 40% 35 105 

 ل الثالثس
 ب

131 
106 

136 
111 

141 
116 

146 
121 

151 
126 5 30% 35 105 

 95 25 %20 4 101 97 93 89 85  ال اب س
%( 25تصمممم ف لةمدنهسممممرن ال ا ةرن ة  الجا  س  ن حمةس د  س البكالو جوس عالوة  دنرس تسمممماوي ) *

 .1/10/2011 ن ال اتب األساس  اعفبا ًا  ن 
( 20بحرث ال تفجاوز )%( عةن ال اتب اال مال  5يمن  ال ا ةون ة  الجا  س زجادة هد جس  قها اا ) -

 .(1)  وال تشمل امه الزجادة لعضاء اريس الفه جس1/4/2013دينا ًا لةموظف اعفبا ًا  ن 
 ب. المقطوع: يحهد ال ئرس  اتب الم رن بدمه الفيس حسب المؤال والخب ة وحا س الجا  س له.

 ي اعن ة  تحهيه  واتب الموظفرن عنه ت ررندم األسس الفالرس: (:9المادة)
 ي رن المين  ؤاةدم ال ةم  دون هدادة اله اسس الثانوجس ب قود لو ب واتب  قطوعس.ل. 

  اب س.ب. ي رن حا ل هدادة اله اسس الثانوجس ال ا س لو  ا ي ادلدا ب اتب السنس األولن  ن الفيس ال
 يسج. ي رن حا ل هممممممدادة دبةوم كةرس المجفمع لو  ا ي ادلدا )سممممممنفان( ب اتب السممممممنس الثالثس  ن الف

 ال اب س.
د. ي رن حا ل همممممممممممممدادة اله  س الجا  رس األولن )البكالو جوس( ب اتب السمممممممممممممنس األولن  ن الفيس 

 الثالثس/ب.
امممممممممممممممممممممم. ي رن حا ل هممممممممدادة اله  س الجا  رس الثانرس)الما سممممممممفر ( ب اتب السممممممممنس األولن  ن الفيس 

 الثانرس/ب.
 لن/ب.ب اتب السنس األولن  ن الفيس األو و. ي رن حا ل هدادة اله  س الجا  رس الثالثس )الهكفو اه( 

يسفح، الموظف الزجادة السنوجس عنه حةول  وعهاا  ا لم يكن قه صه  ق ا  بحجبدا وةقًا ألحكام  (:10المادة)
 اما النظام.

 ل. ال يجوز ت ةرع  وظف إال إلن وظرفس هاغ ة ة  المالك. (:11المادة)
 وف الوا دة ة  نظام الموظفرن بالجا  س و ا ب. ي ةع الموظف  ن ةيس إلن ةيس لعةن حسمممب الشممم

 يصه  عنه  ن ت ةرمات.
 تص ف لةموظف ال الوات ال ائةرس الشد جس الفالرس: (:12المادة)

 دينا اً  30مموع: المجمممممممم؛ دينا اً 20دنانر  لكل  ندم(:  5وأل ب س لوالد ةق  )  دنانر  10لةزو ممممممس:   
                                                

 .م3/4/2003تاريخ  11/3/2012/2013قرار مجلس األمناء رقم  (1)
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فح، لة الوة ي طن ال الوة عن زو س واحهة ةق  إال إذا كان عةن لنه إذا ت هدت زو ات المسممممممممممممم
عهد لوالد الموظف المين يفقا ممن عندم ال الوة لقل  ن ل ب س ةف طن ال الوة المخصممصممس لاوالد 
لةزو ات األئ جات بشمممممم ف لال يزجه عهد الزو ات األئ جات  ع األوالد المين تهةع عندم ال الوات 

 عةن ل ب س.
(  ن امما النظمام ال تمهةع ال الوات المنصممممممممممممموص عةردما ة  تةمك 12بمال غم  مما و د ة  الممادة ) (:13المادة)

 المادة.
 ل. إلن الموظفس ة  الجا  س عن لوالداا إذا كان والهام عةن قره الحراة وغر  عا ز عن ال مل.

الثانوجس لو عن األوالد المين لتموا الثا نس عشمممم ة  ن لعما ام  ا لم يكونوا يواصممممةون د اسممممفدم  ب.
 الجا  رس  وتقطع ال الوة الخاصس بدم ب ه لن يفموا تةك اله اسس لو ينقط وا عندا.

( سفون دينا ًا وال تص ف له امه ال الوة إذا 60لةمهي  عالوة الفنقل الشد جس و قها اا ) تص ف ل. (:14المادة)
 ئصصة له سرا ة  ن قبل الجا  س.

المهة الف  يقضمممردا ة  ب ثس لو دو ة لو إ ازة عةمرس ب. ال تصممم ف عالوة تنقل ألي  وظف عن 
 إذا كانة تةك المهة تزجه عةن  ال س لهد .

 يجوز لة ئرس ص ف عالوة ةنرس  ناسبس لمن تقفض  لبر س عمةه ئب ات و دا ات ةنرس   رنس. (:15المادة)
 

 الفصـــل الرابـــــع
 أحكام عامه
 

لمجةس األ ناء بناًء عةن تنسرب  جةس ال مهاء لن يمن  ال ا ةرن ة  الجا  س ليس عالوات لئ ى  (:16المادة)
 تقفضردا  صةحس الجا  س.

 يخضع ال ا ةون ة  الجا  س إلن لحكام قانون الضمان اال فماع  الناةم. (:17المادة)
 

 .ه نص ئاص ة  اما النظاميطب، قانون ال مل األ دن  السا ي المف ول  ةرما لم ي د ةر (:18المادة)
يصممممممممه   جةس األ ناء الف ةرمات الفنفرميس والفنظرمرس لفطبر، لحكام اما النظام عةن لال تف ا ب  (:19المادة)

  ع لحكا ه لو تخالفدا.
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 م(2018( لسنة )5نظام رقم )ال
 النظام الداخلي للوازم واألشغال في جامعة جرش

 م 2018( لسنة18( من قانون الجامعات األردنية رقم )10صادر بمقتضى المادة )
 الفصــــــل األول
 التعريفات

وج مل به ا 2018يسمممممممممن اما النظام االنظام الهائة  لةوازم واألهمممممممم ال ة   ا  س     لسممممممممنس  (:1المادة)
 .(1)اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا ه  ن  جةس الف ةرم ال ال 

م وجكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصممممصممممس لدا لدناه  ا ل (:2المادة)
 تهل الق جنس عةن ئالف ذلك.

  ا  س    . :الجامعــــة
  جةس ل ناء الجا  س.  :مجلـس األمناء

 اريس  هي ي ه كس  ا  س    .   :المديريـنهيئة 
  ئرس الجا  س.  :الرئيــــس
 عمره الكةرس لو عمره النشاف الجا   .          :العميـــــد

  جةس عمهاء الجا  س.  :مجلس العمـداء
  هي  لي دائ ة ة  الجا  س لو وحهة  ن وحهات الجا  س.  :المديـــــر

 الةوازم واأله ال الم كزجس ة  الجا  س. هي  دائ ة   :مديـر اللـوازم
  وال.األ وال المنقولس الخاصس بالجا  س والخه ات المف ةقس بفةك األ         :اللـــــوازم

الكفب والو ائ، والهو جات والمخطولات والخ ائ  وال سممممممممممائل الجا  رس  :المـــــواد المكتبية
والب ا ش الالز س واألةالم والشممممم ائ  والصمممممو  واألسمممممطوانات واألهممممم لس 

 ألغ اب المكفبس.
إنشمممماء وصممممرانس المبان  والط ق والمنشممممآت الدنهسممممرس بمخفةف لنواعدا  :األشغــــــــال

ال ائهة لةجا  س بما ة  ذلك إ  اء اله اسات واالسفشا ات والفحوصات 
المخب جس والمرهانرس ولعمال المسمممماحس وو ممممع الفصمممما رم الخاصممممس بدمه 

 األه ال.
 الشخص الطبر   لو الم نوي.     :ـصالشخـــــــ

 لي هخص يفقهم ب  ب لالهف اك ة  عطاءات الةوازم لو األه ال.:          المشـــــــتـرك
 لي هخص لحرل عةره عطاء بفو جه الةوازم لو تنفرم األه ال لدا.:    المتعهــد/المقـــاول

 األه ال لو الخه ات لو الةوازم.لي هخص يقهم ئب ة ةنرس تف ة، ب:         المستشــــــــار
 لجنس ال طاءات ة  الجا  س. :     لجنــة العطـــاءات
 لجنس المشف جات ة  الجا  س.     :لجنـة المشتريـــات

  من لو قرمس الةوازم لو كةفس األه ال حسب  قفضن الحال.:              السعـــــــــر

                                                
 ته رقم    تاريخأقر مجلس التعليم العالي هذا النظام بموجب قراره رقم   في جلس (1)
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 الفصــــل الثانــــي
 اللـــــــوازم

 
 تفولن دائ ة الةوازم المسؤولرات والمدام اآلترس: (:3المادة)

ل. توةر  الةوازم لةجا  س وةحصدا وتسةمدا وتسجرةدا وت  رزاا وتخزجندا وتنسرقدا ة   سفودعاتدا  
وال مل عةن الفأ رن عةردا وصمممممممممممممرانفدا و  داا واإلهممممممممممممم اف عةردا وتوزج دا و  اقبس المخزون 

 ألحكام اما النظام.السة   و هى صالحرفه وةقًا 
ب. االتصممممممممممممال بمصمممممممممممماد  تو جه الةوازم دائل الممةكس وئا  دا  وتزوجه الةجنس والجدات األئ ى 

 المخفصس بش اء الةوازم ة  الجا  س بالم ةو ات الف  تفواة  لهيدا عن تةك المصاد .
الةوازم  بأنسممب األسمم ا   يفم همم اء الةوازم وةقًا لةصممالحرات الفالرس  عةن لن ي اعن الحصممول عةن (:4المادة)

والشمممممممم وف ود  س الجودة وال مل عةن اسممممممممفه اج ال  وب وةقًا لةمواصممممممممفات المطةوبس كةما ل كن 
 ذلك:

 بق ا   ن  هي  الةوازم إذا كانة قرمس الةوازم ال تزجه عةن  ائف  دينا . .1
 بق ا   ن ال ئرس إذا كانة قرمس الةوازم ال تزجه عةن للف  دينا . .2
الةوازم عةن للف  دينا  ولم تفجاوز ئمسمممممممس آالف دينا  يفم هممممممم ا اا بق ا   ن إذا زادت قرمس  .3

 لجنس المشف جات.
إذا زادت قرمس الةوازم عةن ئمسممممممممس آالف دينا  ولم تفجاوز عشمممممممم جن للف دينا  يفم همممممممم ا اا  .4

 بق ا   ن لجنس ال طاءات.
ل طاءات و صممممادقس إذا تجاوزت قرمس الةوازم عشمممم جن للف دينا  يفم همممم ا اا بق ا   ن لجنس ا .5

 اريس  هي ي الش كس.
 ل. يقهم لةب ه اء الةوازم والمواد المكفبرس إلن دائ ة الةوازم قبل  هة تكف  لةقرام بح  اءات الش اء. (:5المادة)

يفم همممممممم اء الةوازم والمواد المكفبرس بمو ب لةب همممممممم اء صمممممممماد  عن ال مره لو المهي  ي فمهه  ب.
لن يفضمن لةب الش اء وصفًا واةرًا لةوازم المطةوب ه ا اا ال ئرس لو  ن يفو ه ئطرًا عةن 

و واصممفات كا ةس لدا  وجف تب عةن الجدس الف  تطةب همم اء لي لوازم لن ت زز لةبدا بشممدادة 
 ئطرس تؤكه عهم تواة  تةك الةوازم ة   سفودعاتدا.

 ج. ي اعن عنه لةب الش اء األ و  الفالرس:
 ال مل.لن تكون الةوازم   و جس لحسن سر   .1
 الفأكه  ن تواة  المخصصات ة   وازنس الجا  س. .2

 
 الفصــــل الثالــــث
 األشغـــــــال

 تفولن اريس المهي جن  ا ية : (:6المادة)
ل. اتخاذ الق ا ات بفنفرم المشممممممما جع ال لسممممممممالرس اإلنشمممممممائرس )المبان  والم اة، وغر اا  ن األصمممممممول 

 تموجةدا حسب الخطس الم فمهة  ن  جةس األ ناء.الثابفس( الالز س لةجا  س وتهبر   وا د 
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 ب. ل ح ال طاءات الخاصس بالمشا جع ال لسمالرس اإلنشائرس وإحالفدا.
 ج. اإله اف عةن المشا جع واأله ال الف  ينفماا المف دهون و  اقبس تنفرماا.

 د. ةحص المشا جع واأله ال الخاصس بالجا  س وتسةمدا.
نس  سمممؤولرس القرام بأعمال الصمممرانس لاهممم ال الخاصمممس بالجا  س  باهممم ة لو عن يفولن قسمممم الصمممرا (:7المادة)

ل ج، المف دهين وةقًا لةصممممالحرات المنصمممموص عةردا ة  اما النظام لو ة  ليس ت ةرمات تصممممه   
 بمو به.

 الفصـــل الرابـــع
 العطـــاءات

 ةدا عةن الو ه اآلت :ل. تؤلف ة  الجا  س لجنس تسمن )لجنس ال طاءات( يفم تشكر (:8المادة)
 ال ئرس/ ئرس الةجنس. .1
 نائب  ئرس الجا  س. .2
  هي  الشؤون المالرس. .3
 ا نان  ن ال مهاء ة  الجا  س ي رندما  جةس ال مهاء. .4
 المهي  اإلدا ي. .5
  هي  الةوازم واأله ال. .6
  مثل عن الكةرس لو الهائ ة الم نرس. .7

حفظ القرود والسممممممممممجالت والمةفات  ي رن ال ئرس ل رن سمممممممممم  لةجنس  ن  وظف  الجا  س يفولن ب.
الخاصمممممس بأعمال الةجنس وبال طاءات واألعمال المف ةقس بدا  وجكون  سمممممؤواًل عن تهقر، نماذج 
ال طاءات واإلعالنات ال ائهة لدا والفأكه  ن  هداا وتهقر،   ةقاتدا  ونشممممممممممممم  تةك اإلعالنات 

 و فاب فدا والفحق،  ن نش اا قبل ةف  ال طاءات.
ال طماءات ا فمماعماتدما بمهعوة  ن ال ئرس لو  ن ينربمه كةمما دعمة الحما مس لمملممك   ت قمه لجنمس ج.

 وتكون ق ا اتدا باألكث جس المطةقس  وُجَ ه صوت ال ئرس    حًا إن تساوت األصوات.
تفولن لجنس ال طاءات همممممم اء الةوازم والمواد المكفبرس الف  تزجه قرمفدا عةن ئمسممممممس آالف دينا   د.

لف دينممما  وذلمممك عن ل ج، ال طممماءات الف  تط حدممما وةقمممًا لاحكمممام وال تفجممماوز عشممممممممممممم جن ل
 واإل  اءات المنصوص عةردا ة  اما النظام لو ة  ليس ت ةرمات تصه  بمو به.

لةجنس ال طاءات هممممممممممممم اء لوازم و واد  كفبرس لةجا  س بالففاوب  ع المف دهين وتةزجمدم تو جه تةك  (:9المادة)
المطةوبمممس دون ل ح عطممماءات وذلمممك ة  لي  ن الحممماالت الفمممالرمممس ب مممه الةوازم والمواد المكفبرمممس 

 اسفه اج عهد  ناسب  ن ال  وب:
ل. ة  لي حالس اسمممممممممممممفثنائرس عا س يقه اا ال ئرس  وتفطةب  وا دفدا إ  اءات عا ةس ال تحفمل 

 الفأ رل.
 ب. إذا تق   توحره الصنف لةوازم والمواد المكفبرس لو الفقةرل  ن الفنوجع ةردا.

. لةحصممممممول عةن ئه ات ةنرس لو  دنرس لو ئب ات عةمرس ال تفواة  إال لهى  دس واحهة بالكفايس ج
 المطةوبس لو المسفوى المق  .
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د. لش اء لوازم لو  واد  كفبرس لو تقهيم ئه ات إذا كان ذلك يفم بالف اقه  ع  ؤسسات حكو رس لو 
مكفبرس لو ل و  الخه ات المطةوبمس ت بوجس لو  قاةرس لو كانة لسممممممممممممم ا  تةك الةوازم والمواد ال

  حهدة  ن قبل السةطات ال سمرس.
امممممم. إذا كانة الةوازم والمواد المكفبرس لو الخه ات المطةوبس ال يمكن ه ا اا لو الحصول عةردا لو 

 تنفرماا إال  ن  صه  واحه.
 و. لش اء المواه  والهوا ن الحرس.

الهو ي  ع الناهمممممم جن والموزعرن والمكفبات الفجا جس ة   ز. لفزوجه المكفبس بالمواد المكفبرس بالف اقه
 دائل الممةكس وئا  دا.

ح. إذا كان همم اء الةوازم والمواد المكفبرس والحصممول عةن الخه ات يجب لن يفم  ن  صممه    رن 
 اسفنادًا إلن نص قانون   ةزم لو بمو ب عقه ق ب لو تموجل.

ئس الةوازم المفما ةس المطةوب هممممممممممممم ا اا بمقفضمممممممممممممن لحكام اما ال يجوز ألي  دس ة  الجا  س تجز  (:10المادة)
النظام إلن صممممفقات  ف هدة ئالل السممممنس المالرس باسممممفثناء دائ ة الةوازم  وجف تب عةن تةك الجدات 
تحهيه حا فدا  ن الةوازم ئالل السممممممممنس ة   هة ال تفجاوز ندايس الشممممممممد  الثان   ن بهايس السممممممممنس 

رن دائ ة الةوازم  ن توةر اا لدا ة  صمممممممممممممفقس واحهة وة، لحكام اما المالرس  ن كل عام. وذلك لفمك
 النظام.

يج ي تو جه الةوازم والمواد المكفبرس وتنفرم األه ال بمو ب ه وف عا س تق  اا لجنس ال طاءات  ل. (:11المادة)
وتمهيه  لدمه ال ايس تفضمن كرفرس تسهيه ل مان تةك الةوازم والمواد وإ  اءات تسةمدا  ن المف دهين 

 هة الفسممممةرم وتحهيه الف وجضممممات عن الفأئر  ة  الفو جه لو الفنفرم  وحاالت اإلعفاء  ندا كةرًا لو 
 زئرًا وهمم وله ول مان نسممخ ال طاءات واإلعفاء  ندا وسممائ  األ و  المف ةقس باإل  اءات الفنفرميس 

 لة طاءات.
لك تحة لائةس  ةضمممممدا وُتَ ه ب. تقهم ال  وب   ةقس بالشممممم وف ال ا س والخاصمممممس بأي عطاء وذ

 تةك الش وف  زءًا  ن ال قه المي يب م  ع المف ده.
ي ةن  ئرس لجنس ال طاءات عن ل ح ال طاء قبل  هة ال تقل عن ئمسمممممس عشممممم  يو ًا  ن الموعه  (:12المادة)

المحهد لففحه  عةن لن ينشممممممممممممم  اإلعالن وة  يو رن  ففالررن ة  صمممممممممممممحرففرن يو رفرن  حةرفرن 
لشمممممممممممم وف واإل  اءات المف ةقس بال طاء بما ة  ذلك لنواع الةوازم لو المواد المكفبرس لو  فضمممممممممممممنًا ا

األهممممممممممممم ال المطةوبس. والمهة الف  يجب تقهيم ال  وب ئاللدا و قها  الفأ رنات الف  يف تب عةن 
 كل  شف ك ة  ال طاء تقهيمدا و من نسخس ال طاء.

 طاءات  وال يفف  الصممممممنهوق إال بحضممممممو  لجنس ل. يخصممممممص صممممممنهوق   حكم لحفظ ع وب ال (:13المادة)
 ال طاءات بنصابدا القانون  ة  الموعه المحهد لفف  ال  وب,

ب. يودع المشممممف كون ة  لي عطاء ع و ممممدم ة  صممممنهوق ال طاءات ة  ظ وف  خفو س  برنًا 
عةن ظاا  كل  ندا  قم الهعوة لة طاء واسممممم صمممماحب ال  ب وعنوانه ل ايات الفبةر  وججوز 

 شمممف ك سمممحب ع  مممه لو ت هيةه بممك ة  وق س  نه يودعدا ة  صمممنهوق ال طاءات قبل ألي 
 الموعه المحهد لفف  ال  وب  وجشف ف ة  ال  وب لن تكون  وق س حسب األصول.
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يف تب عةن المشممف ك ة  لي عطاء لن يقهم لةجنس ال طاءات كفالس بنكرس بمبة  ال يقل عن ئمسممس  (:14المادة)
  ب المي تقهم به لو لن يقهم تأ رنًا نقهيًا ي ادل تةك النسممممممبس وال ينظ  ة  لي بالمائس  ن قرمس ال

 ع ب غر    زز بالكفالس لو الفأ رن.
ل. تفف  ظ وف ال  وب وتق ل األسممممممممم ا  المقه س ةردا  ن قبل  ئرس الةجنس لو  ن قبل  ن يكفةه  (:15المادة)

نظم ئالصمس لة  وب تفضممن لسمماء  ن لعضمائدا  وجخفم كل ع ب  ع   ةقاته بخفم الةجنس وت
المشممممممف كرن ة  ال طاء و قها  قرمس الكةفس المقه س بكل ع ب والكفالس لو الفأ رن الم ة، به ولي 

   ةو ات لئ ى ت ااا لجنس ال طاءات   و جس وتوقع تةك الخالصس  ن قبةدا.
ه الموعه لففحه ب. لةجنس ال طاءات تأ رل ةف  صمممممنهوق ال طاءات لمهة ال تفجاوز سمممممب س ليام ب 

 عةن لن تبرن لسباب الفأ رل ة  ق ا اا.
إذا ل ح عطماء وكمان عمهد ال  وب المقمه مس لمه يقمل عن  ال مس يف تمب عةن لجنمس ال طماءات ة   (:16المادة)

امه الحالس إعادة ال  وب إلن لصممممممممممممحابدا دون ةفحدا واإلعالن   ة لئ ى عن ال طاء  وإذا كان 
ن الثان  يقل عن  ال س يجوز لةجنس ال طاءات النظ  ة  ال طاء عهد ال  وب الوا دة ب ه اإلعال

 وإصها  الق ا  المناسب.
ل. يف تب عةن لجنس ال طاءات الفقره عنه اإلحالس بأةضممممممممممل ال  وب المسممممممممممفوةرس لشمممممممممم وف دعوة  (:17المادة)

حهدة ال طاء  ع   اعاة لنسمممممب األسممممم ا  ود  س الجودة المطةوبس وإ كانرس الفنفرم  ممممممن المهة الم
و هى قه ة المف ده لو المقاول لو المسمممممممممممفشممممممممممما  عةن القرام بال مل المطةوب حسمممممممممممب الشممممممممممم وف 

 والمواصفات.
ب. إذا و هت لجنس ال طاءات لن األسممممممممممم ا   المقه س ة  لي عطاء   تف س لو ال تفناسمممممممممممب  ع 

اءات الفقهي ات المو ممممممممموعرس لةوزام والمواد المكفبرس ولعمال الصمممممممممرانس  يف تب عةردا لحه اإل   
 الفالرس:

.  إل اء ال طاء والففاوب  باهممم ة  ع المين اهمممف كوا ةره لو  ع غر ام لةحصمممول عةن األسممم ا  1
والشمممممممم وف المناسممممممممبس  وتةزجم الةوازم والمواد المكفبرس ولعمال الصممممممممرانس بمو ب تةك األسمممممممم ا  

 والش وف.
 . إعادة ل ح ال طاء.2

  لو ةن  ذي ائفصمممماص  ن ال ا ةرن ة  الجا  س لو غر ام لةجنس ال طاءات االسممممف انس بأي ئبر (:18المادة)
ة  د اسممس لي عطاء لو ال  وب المقه س ةره  ما يهئل  مممن ائفصمماصممدا بمقفضممن لحكام اما 
النظام  عةن لنه ال يجوز له االتصال بأي  ن ذوي ال القس لو المصةحس ة  ال طاء لو المو وع 

 ف  ن لجنس ال طاءات.المي كةف به اسفه لو  ناقشفه ةره إال بفكةر
ل. ب ه صهو  ق ا  اإلحالس يبة  المف ده المي لحرل عةره ال طاء بالق ا  ئالل  هة لقصااا لسبوع  (:19المادة)

 ن تا جخ صممممممممممهو ه  وجؤئم توقر ه لو توقرع وكرةه القانون  المفوب إلره الفبةر   وإذا ت م  تبةر ه 
بواسمممطس النشممم  ة  صمممحرفس يو رس  حةرس واحهة عةن بدمه الط جقس ةةةجنس ال طاءات إ  اء الفبةر  

 األقل لو بواسطس الفاكس.
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%(  ن قرمفه وذلك ئالل 10ب. يقهم المف ده المي لحرل عةره ال طاء كفالس حسمن تنفرم ت ادل )
المهة المحهدة ة  اما النظام  عةن لن تكون الكفالس سمممممممممممممما جس المف ول لةمهة المق  ة ة  ق ا  

 اإلحالس.
 هي  المالرس بالكفاالت والممممفأ رنات الف  قه دا المف ده المي لحرل عةره ال طاء بما ة  ج. يحففظ 

ذلك كفالس حسمممممممممممممن الفنفرم وكفالس الصمممممممممممممرانس  وت اد الكفاالت والفأ رنات األئ ى الف  قه دا 
األهمممممممممخاص المين لم تقبل ع و مممممممممدم إلردم إ ا بالب جه المسمممممممممجل عةن عناوجندم المبرنس عةن 

 ةم إلردم بالمات  قابل توقر دم عةن تسةمدا.ع و دم لو تس
د. تحفظ ال رنممات الف  قممه ممة  ن الشمممممممممممممخص المممي لحرممل عةرممه ال طمماء لممهى ل رن سممممممممممممم  لجنممس 
ال طمماءات  وت مماد ال رنممات األئ ى إلن لصمممممممممممممحممابدمما  وتصمممممممممممممب   ةكممًا لةجمما  ممس إذا لم يطةبوا 

جفم إدئالدا ة  قرود و   اسمممممممممممف داداا ئالل  ال س  لهمممممممممممد   ن تا جخ اإلعالن عن ق ا  اإلحالس
 الجا  س وسجالتدا وةقًا لاصول ال سمرس الم مول بدا.

ل. يوقع الشمخص المي لحرل عةره لي عطاء عقهًا لفنفرمه وةقًا لةشم وف والمواصمفات المق  ة لةوازم  (:20المادة)
والمواد المكفبرمس ولعممال الصمممممممممممممرمانمس المطةوبمس ة  ال طماء  عةن لن ينص ة  ال قمه عةن لن تةمك 
الش وف والمواصفات واأل و  األئ ى الوا دة ة  دعوة ال طاء وة  الو ائ، الم ةقس لو المةحقس به  

 واألحكام واإل  اءات المنصوص عةردا ة  اما النظام ُتَ ه  زءًا  ن ذلك ال قه.
ب. ال يجوز لةمف ده المي لحرل عةره لي عطاء لةجا  س لن يفنازل عنه لو عن لي  زء  نه إلن 

آئ  بأي صمممو ة  ن الصمممو  دون  واةقس ئطرس  سمممبقس  ن لجنس ال طاءات ووقفًا  لي همممخص
 لةش وف والضمانات الف  تق  اا.

إذا لم يقم المف ده المي لحرل عةره ال طاء ب ه تبةر ه ق ا  إحالفه عةره بفوقرع عقه تنفرم ال طاء   (:21المادة)
م اما النظام ئالل ئمسممس عشمم  يو ًا  ن وتقهيم الكفاالت والفأ رنات المطةوبس  نه بمقفضممن لحكا

تا جخ تبةر ه ق ا  اإلحالس ُيَ ه  سمممممممممفنكفًا عن تنفرم ال طاء وجصممممممممماد   بة  الكفالس لو الفأ رن عةن 
 اهف اكه ة  ال طاء.

ل. إذا تخةف المف ده عن تنفرم ال طاء المي لحرل عةره كةرا لو  زئرًا لو ئالف لي هممممممممممممم ف  ن  (:22المادة)
 نس ال طاءات لن تفخم بحقه اإل  اءات الفالرس لو ليًا  ندا:ال قه يح، لةج

 صمممماد ة ب ض المبة  المي قه ه ذلك المف ده كفالس اتأ رن حسممممن الفنفرما لو ُكة ه وقرهه إي ادًا  .1
 لةجا  س.

تنفرم ال طاء  باهمم ة  ن الجا  س باألسمم ا  والشمم وف والط جقس المناسممبس  وتحمرل المف ده لي  .2
 %(  ن ذلك الف ق كنفقات إدا جس.15 ضاةًا إلره )ة ق ة  األس ا  

تقوم لجنمس ال طماءات بمأي إ  اء  ن اإل  اءات المنصممممممممممممموص عةردما ة  اممه الممادة والممادة  ب.
(  ن اما النظام ب ه تو ره إنما  إلن المف ده المسمممممممممممممفنكف لو المفخةف قبل تنفرم تةمك 21)

 اإل  اءات ئالل لسبوع  ن تا جخه.
لة ئرس بناًء عةن تنسممممممممممرب  ن لجنس ال طاءات المواةقس عةن لن يه ج ة  دعوة ال طاء وهمممممممممم وف  (:23المادة)    

عقه تنفرمه: زجادة كمرس ليس لوازم و واد  كفبرس لو لعمال صمممممممرانس تق   تو جهاا لو تنفرماا لةجا  س 
بمو ب عطاء لحرل بمقفضممممممن لحكام اما النظام لو تخفرضممممممدا همممممم جطس لن تحسممممممب قرمس الكمرس 
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ئهة لو المخفضممممممممس لفةك الةوازم والمواد المكفبرس لو لعمال الصممممممممرانس باألسمممممممم ا  المحهدة لدا ة  الزا
%(  ن قرمس كا ل الكمرس 25ال طاء  ولال يفجاوز  جموع قرمس الكمرس الزائهة/المخفضممممممممممممممس عن )

 المطةوبس ة  ال طاء لصاًل.
 الفصل الخامس
 تسلم اللوازم

لكث  لفسممممةم الةوازم والمواد المكفبرس الخاصممممس بالجا  س الف  يفم تو جهاا ل. يشممممكل ال ئرس لجنس لو  (:24المادة)
 لو تنفرماا ب طاء وتسةم  المساعهات والدبات.

 ب. لة مره لو المهي  تشكرل لجنس السفالم الةوازم الف  يفم ه ا اا بصو ة  باه ة.
عمال الصمممممممممرانس الخاصمممممممممس بالجا  س ل. عةن الةجنس المشمممممممممكةس لفسمممممممممةم ليس لوازم و واد  كفبرس لو ل  (:25المادة)

بمقفضممممن  لحكام اما النظام لن تنظم  حضمممم ًا بملك ئالل  هة ال تزجه عةن سممممب س ليام  ن تا جخ 
تسممممممةم تةك الةوازم  والمواد المكفبرس لو لعمال الصممممممرانس وت ط  نسممممممخس  نه لةمف ده  وعةن الةجنس 

نس إذا كانة  خالفس كةرًا لو  زئرًا  ةض تسممممممممممممةم لي  ن الةوازم والمواد المكفبرس لو لعمال الصممممممممممممرا
لةمواصمممفات  والشممم وف المق  ة وذلك تحة لائةس المسمممؤولرس الفأديبرس ألعضممماء الةجنس وتضممممرندم 
الف وجض عن ليممس ئسممممممممممممممما ة لو  ممممممممممممم   تفحمةدمما الجمما  ممس  ن   اء  خممالفممس لحكممام امممه الفق ة 

 وجقه اا/يقه ه الخب اء.
كفبرس لو لعمال صمممرانس لمخالففدا لةمواصمممفات والشممم وف ب. إذا تم   ةض تسمممةم ليس لوازم و واد  

المق  ة  يف تب عةن لجنس الفسمممممممممممممةم تبةر  ق ا اا بملك لةمف ده وله ح، االعف اب عةن الق ا  
ئالل سممممممب س ليام  ن تبةر ه إلره لهى الجدس الف  كانة قه لصممممممه ت ق ا   تو جه لو همممممم اء لو 

 تةك الجدس ة  االعف اب ندائرًا. تةزجم تو جه لو تنفرم لي  ندا  وجكون ق ا  
ج. ُتَ ه الةوازم المكفبرس المو دة لةجا  س قبل تسممممةمدا  ن الةجنس المخفصممممس بحكم األ انس  كما ُتَ ه 
الةوازم المكفبرس الم ةو ممس لمخالففدا لةمواصممفات والشمم وف المق  ة إذا و هت ة   سممفودع تابع 

ز ألي  ن ال ا ةرن ة  الجا  س اسمممممممممف مالدا لو لةجا  س لو لهيدا بحكم األ انس ليضمممممممممًا وال يجو 
اسممممف مال  زء  ندا بأي صممممو ة  ن الصممممو  وذلك تحة لائةس المسممممؤولرس الفأديبرس وتضمممممرنه 
الف وجض عن ليمس ئسمممممممممممممما ة لو  ممممممممممممم   يةح، بمالجما  مس  ن   اء  خمالفمس لحكمام اممه الفق ة  

 وجقه اا/يقه ه الخب اء.
ةرم لوازم  وله ال بمو ب لي عطاء كفالس صرانس ت ادل ئمسس بالمائس يقهم المف ده المي قام  بفس (:26المادة)

 ن قرمفدا إذا كانة تفطةب ذلك  عةن لن تكون الكفالس سمممممممممممممما جس المف ول لةمهة المق  ة ة  ق ا  
 اإلحالس.
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 الفصـل السـادس
 إدخال اللوازم وإخراجها وصرفها وبيعها وإهداؤها وشطبها وجردها

إدئال الةوازم ة  قرود المسممممممفودعات ب ه تسممممممةمدا  باهمممممم ة عةن لن تكون   ززة بمحضمممممم  يج ي  (:27المادة)
الفسةم لو بأ   ه اء الةوازم والفاتو ة لو بولرصس الشحن الخاصس بدا  و سفنه إدئال عةن النموذج 

 المق    وق ًا  ن المسؤول لو المسؤولرن  ن  وظف  المسفودع.
المسمممممفودع وت اد الةوازم الفائضمممممس لو غر  الصمممممالحس لةمسمممممفودع عةن  تصممممم ف الةوازم وتخ ج  ن (:28المادة)

 النماذج المق  ة وةقًا لةف ةرمات الف  يصه اا  جةس األ ناء.
تباع الةوازم الف  لم ت ه الجا  س بحا س لدا لو غر  الصممالحس بمواةقس ال ئرس بواسممطس لجنس يؤلفدا  (:29المادة)

 الجا  س وة، ت ةرمات يصه اا  جةس األ ناء. لدما ال  ب  ن  ال س  ن ال ا ةرن ة 
تباع  نفجات المشمما جع الز اعرس الخاصممس بالجا  س وة، الشمم وف واألسمم ا  واإل  اءات الف  يق اا  (:30المادة)

 ال ئرس لدمه ال ايس.
 يفم إاهاء الةوازم  ن الجا  س وةقًا لةصالحرات الفالرس: ل. (:31المادة)

قرمممس الةوازم الم اد إاممها امما ال تزجممه عةن  ممائف  دينمما  ة  الم ة بق ا   ن ال ئرس إذا كممانممة  .1
الواحمهة عةن لال يزجمه  جموع قرممس الةوازم المدمهاة بدممه الط جقمس ئالل السمممممممممممممنمس الواحمهة عةن 

 ئمسمائس دينا .
بق ا   ن  جةس ال مهاء إذا زادت قرمس الةوازم عةن  ائف  دينا  ولم تفجاوز للف دينا  ة   .2

ة  عةن لال يزجه  جموع قرمس الةوازم المدهاة بدمه الط جقس ئالل السمممممممممممممنس الواحهة الم ة الواحه
 عةن للف وئمسمائس دينا .

ب. يسمممممممممممممفثنن  ن لحكام الفق ة )ل(  ن امه المادة  ا يفم هممممممممممممم ا ه إلاهائه لةطةبس المففوقرن وزوا  
 الجا  س والوةود القاد س إلردا لو الف  تمثةدا ة  الخا ج.

 فم إتالف الةوازم غر  الصالحس وتشطب قروداا وةقًا لةف ةرمات الف  يصه اا  جةس األ ناء.ي (:32المادة)
تنظم  سمممفنهات إئ اج بالةوازم والمواد المكفبرس الف  تم الفصممم ف بدا بالبرع لو اإلاهاء لو اإلتالف  (:33المادة)

الط جقس الف  تم بدا بمقفضممممن لحكام اما النظام لو ليس ت ةرمات تصممممه  بمو به  وجشمممما  ةردا إلن 
 الفص ف بالةوازم وتشطب ب ه ذلك  ن القرود.
 

 الفصل السابع
 اإلشراف على اللوازم ومراقبتها

تفولن دائ ة الةوازم بمممالفنسمممممممممممممر، والف ممماون  ع الجدمممات الم نرمممس ة  الجممما  مممس تصمممممممممممممنرف لواز دممما  (:34المادة)
 والمسفودعات الخاصس بدا.

 ندايس كل عام لجنس لج د  حفوجات  سفودعات الجا  س.ل. يشكل ال ئرس ة   (:35المادة)
ب. إذا نقل لي ل رن  سممممممفودع ة ةره تسممممممةرم الةوازم المو ودة ة   سممممممفودعه إلن ل رن المسممممممفودع 
الجهيه بمو ب قوائم   د  طابقس لقرود المسمممفودع لو لةقرود ال سممممرس لفةك الةوازم  وجفم توقر دا 

 باه  عةن توقر ردما. ن الط ةرن   ًا وجصادق ال ئرس الم
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ج. إذا ت م  القرام بح  اءات الفسممةرم المنصمموص عةردا ة  الفق ة )ب(  ن امه المادة تفولن لجنس 
يشمكةدا ال ئرس   د  حفوجات المسمفودع وجسمةم المسمفودع  ن قبل الةجنس إلن المسمؤول الجهيه 

 وةقًا لةقوائم الف  نظمفدا الةجنس.
لي  ن عمةرات الفسممممممةرم لو الج د المنصمممممموص عةردا ة  امه د. إذا ظد  لي زجادة لو نقص ة  

المادة  تنظم قوائم  سمممممممممممممفقةس لكل  ن الزجادة لو النقص وتوقع  ن  مرع األهمممممممممممممخاص المين 
 اهف كوا بفةك ال مةرس.

يكون ال مرمه لو الممهي   سمممممممممممممؤواًل عن الةوازم المصممممممممممممم وةمس لكةرفمه لو دائ تمه وجقوم بم اقبمس كرفرممس  (:36المادة)
 لدا وحسن االسففادة  ندا ة  األغ اب المق  ة لدا و فاب فدا.اسف ما

 
 الفصل الثامن
 أحكــام عامــة

عةن  مرع ل ناء المسفودعات والموظفرن المين تناف بدم لعمال ل ناء المسفودعات لو ت ده إلردم  (:37المادة)
 ال ئرس.لوازم لن يقه وا كفاالت  الرس  صهقس  ن كاتب ال هل بالقرمس الف  يحهداا 

يصمممممممه   جةس األ ناء الف ةرمات الخاصمممممممس بمدام ل ناء المسمممممممفودعات و سمممممممؤولراتدم و  د لوازم  (:38المادة)
 الجا  س و و وداتدا.

يحهد ال ئرس الجدس المخولس بالفوقرع نرابس عن الجا  س عةن ال قود واالتفاقرات الف  تنظم تنفرمًا  (:39المادة)
 والةجان الف عرس المنصوص عةردا ة  اما النظام.لةق ا ات الصاد ة عن الةجنس 

ال يجوز إ  اء لي  حو لو كشمممم  لو هممممطب ة  الهةات  لو السممممجالت لو الطةبات لو المسممممفنهات  (:40المادة)
المف ةقس بالةوازم لو القرام بأي إ ممممممماةس إلردا لو برن سمممممممطو اا  وججب لن يفم الفصممممممموجب ألي قره 

خص المي قام به  باإل مماةس إلن توقرع الشممخص المي سممةم لو بالحب  األحم  ولن يوقع عةره الشمم
 تسةم الةوازم الف  وقع الخطأ ة  قرهاا.

إذا تسمبب لي  ن ال ا ةرن ة  الجا  س لو  ن سمواام ة  ةقه لوازم لو إتالةدا عن قصمه لو بسمبب  (:41المادة)
 ئرس لجنس لةفحقر، ة  الخطأ لو اإلامال وكانة قرمس امه الةوازم تزجه عةن  ائس دينا  يشمممممممممكل ال

المو مممممممموع تقهم نفائجه إلره التخاذ الق ا  المناسممممممممب بشممممممممأنه حفاظًا عةن ل وال الجا  س  ول ا إذا 
كانة تةك القرمس لو الكةفس لقل  ن  ائس دينا  ي  م المفسبب بقرمس تةك الةوازم بق ا   ن ال مره لو 

 المهي  المخفص.
منقولس وغر  المنقولس إذا كانة ةائضممممممممممممممس عن حا فدا لو كانة   هة يفم تأ ر  ل وال الجا  س ال (:42المادة)

لةفأ ر   وجفم اسمممممممفيجا   ثل تةك األ وال لف طرس حا ات الجا  س وةقًا لةف ةرمات والشممممممم وف الف  
 يصه اا  جةس األ ناء.

ا النظام عةن يصمممممممه   جةس األ ناء الف ةرمات الفنفرميس والفنظرمرس الف  ي ااا  ناسمممممممبس لفطبر، ام (:43المادة)
 لال تف ا ب  ع لحكا ه لو تخالفدا.

 م.2003ية   اما النظام نظام الةوازم واأله ال ة   ا  س     لسنس  (:44المادة)
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 م(2018(( لسنة 6نظام رقم )ال
 النظام الداخلي للمراكز العلمية في جامعة جرش

 م 2018( لسنة 18( من قانون الجامعات األردنية رقم )10صادر بمقتضى المادة )
 

ا وج مل به  2018يسممممممممممممن اما النظام ا النظام الهائة  لةم اكز ال ةمرس ة   ا  س     لسمممممممممممنس (:1المادة)
 . (1) اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا ه  ن  جةس الف ةرم ال ال

 يكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصمممممممصمممممممس لدا لدناه  ا لم (:2المادة)
  .تهل الق جنس عةن ئالف ذلك

 . ا  س     :الجامعـــة
  . جةس ل ناء الجا  س :مجلس األمناء

  . ئرس الجا  س :الرئيـــس
  .الجا  سلي   كز عةم  ينشأ ة    :المركـــز
  . هي  الم كز ة  الجا  س  :المديـــر

 ل. ينشأ الم كز ة  الجا  س بق ا   ن  جةس الف ةرم ال ال  بناًء عةن تنسرب  ن  جةس األ ناء. (:3المادة)
ب. تدهف الم اكز إلن تحقر، غايات عةمرس ذات لبر س ئاصمممممممس ة   جاالت البحث لو الفه جس 

  .لو الفأارل ( لو القراس والفقوجم لو تقهيم االسفشا ات لو ت ةرم الة ات لو غر اا ) الفه جب
يكون لكل   كز  هي  ي رنه ال ئرس ب ه االسمممممممممممممفيناس ب لي  جةس ال مهاء لمهة سمممممممممممممنفرن قابةس  (:4المادة)

 لةفجهيه.
 ات ة  الجا  س  إذا كانةيجوز لةم كز  ن  اهممممداداتا وةقًا لنظام  ن  اله  ات ال ةمرس والشممممداد (:5المادة)

 لبر س لاهاف الم كز تسم  بمن   ثل امه الشدادات.
 ي رن ال ا ةون ة  الم كز وةقًا ألنظمس الجا  س وت ةرماتدا وجخض ون ألحكا دا. (:6المادة)
م  ظايصممه   جةس األ ناء الف ةرمات الفنفرميس والفنظرمرس الف  ي ااا  ناسممبس لفطبر، لحكام اما الن (:7المادة)

بما ة  ذلك تحهيه األاهاف الخاصممممس بكل   كز وو ممممع اركةه الفنظرم  وغر  ذلك  ن الشممممؤون 
 الف  تدم الم كز  بما ال يخالف لحكا ه. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 أقر مجلس التعليم العالي هذا النظام بموجب قراره رقم    في جلسته رقم    تاريخ (1)
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 51 

 م(2018( لسنة )7نظام رقم )ال
 النظام الداخلي لمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات في جامعة جرش

 م 2018( لسنة 18( من قانون الجامعات األردنية رقم )10صادر بمقتضى المادة)
 

 ا  س      يسمممممممن اما النظام ا النظام الهائة  لمن  اله  ات ال ةمرس والفخ جس والشممممممدادات ة  (:1المادة)
 . (1)م ا وج مل به اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا ه  ن  جةس الف ةرم ال ال 2018لسنس 

 يكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصمممممممصمممممممس لدا لدناه  ا لم (:2المادة)
  :تهل الق جنس عةن ئالف ذلك

  ا  س    .   :الجامعـــــة
  . جةس ل ناء الجا  س  :مجلس األمنــاء

  . ئرس الجا  س  : الرئيـــــس
  . جةس عمهاء الجا  س  :مجلس العمـداء
  .كل د  س تمنحدا الجا  س لةطالب المي لكمل د اسس  فطةباتدا بنجاح :الدرجة العلمية
كل د  س تمنحدا الجا  س ألي همممممممممممممخص تقهي ًا لفمرزه بكفايفه ال ةمرس  :الدرجة الفخرية

  .ة   جال  ن المجاالت اإلنسانرس وئه س المجفمعو نجزاته 
 : كل هدادة تمنحدا الجا  س لمن لكمل ةردا د اسس  فطةبات تةك الشدادة. الشهادات العلمية

  :تمن   ا  س     اله  ات ال ةمرس واله  ات الفخ جس والشدادات اآلترس (:3المادة)
  .ل. د  س البكالو جوس

عةمرس لو ةخ جس لو هممممدادات لئ ى يج ي إحها دا بفوصممممرس  ن  جةس األ ناء بناء  د  سب. ليس 
  .عةن تنسرب  ن  جةس ال مهاء وبمواةقس  جةس الف ةرم ال ال 

ل. تمن  اله  ات ال ةمرس والشممدادات بق ا   ن  جةس ال مهاء بناًء عةن تنسممرب  ن  جةس الكةرس  (:4المادة)
  المخفص لو  هي  الم كز المخفص.

 الفخ جس بق ا   ن  جةس ال مهاء بناًء عةن تنسرب  ن  ئرس الجا  س.  اله  اتب. تمن  
ل. تحهد المفطةبات والشمممم وف الالز س لمن  اله  ات ال ةمرس والشممممدادات  والحقول والفخصممممصممممات  (:5المادة)

الف  تمن  ةردا كل د  س لو هممممممدادة بمو ب ت ةرمات يصممممممه اا  جةس ال مهاء لدمه ال ايس وجق اا 
  جةس األ ناء. 

 اا  جةس والشممممممم وف الالز س لمن  اله  ات الفخ جس بمو ب ت ةرمات يصمممممممه المفطةباتب. تحهد 
 ال مهاء لدمه ال ايس وجق اا  جةس األ ناء. 

 
 
 
 
 

                                                
 أقر مجلس التعليم العالي هذا النظام بموجب قراره رقم    في جلسته رقم    تاريخ (1)
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 م(2018( لسنة )8النظام رقم )
 النظام الداخلي للبحث العلمي

 جامعة جرش في
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 م(2018( لسنة )8نظام رقم )ال
 النظام الداخلي للبحث العلمي في جامعة جرش

 م 2018( لسنة 18الجامعات األردنية رقم ) ( من قانون 10صادر بمقتضى المادة)
 

ا وج مل به 2018: يسمممممممممن اما النظام ا النظام الهائة  لةبحث ال ةم  ة   ا  س     لسممممممممنس  (1المادة)
 .(1)اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا ه  ن  جةس الف ةرم ال ال 

 يكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصمممممممصمممممممس لدا لدناه  ا لم (:2المادة)
 تهل الق جنس عةن ئالف ذلك: 

 او كل  ده عةم   نظم يدهف إلن تنمرس الم ا ف اإلنسانرس.  البحــث العلمـــي:
 . ا  س      :الجامعــــــة
  . ئرس الجا  س  :الرئيــــــس

  . جةس عمهاء الجا  س  :ـداءمجلس العمـ
  .كل كةرس ة  الجا  س  :الكليـــــــة
 دائ ة  طبوعات الجا  س. :               الدائرة

 عمره البحث ال ةم  ة  الجا  س.  : عميد البحث العلمي
  جةس البحث ال ةم  ة  الجا  س.      :المجلس

  . ئرس لجنس البحث ال ةم  ة  الجا  س  :رئيـس اللجنــة
 لجنس البحث ال ةم  ة  الكةرس. :           اللجنة

كل  ن يفولن القرام بالبحث وة، اما النظام والف ةرمات الصاد ة  : الباحــــــث 
 بمو به سواًء لكان عضوًا ة  اريس الفه جس لم  حا  ًا  فف غًا لم  ن

 األكاديمررن ة  الجا  س. 
 دو جس عةمرس  حكمس. كل  ادة تنش  ة   جةس لو   :البحـــــــث
 كل  جةس صاد ة عن  ا  س    .  :المجلـــــــة

  :يؤلف  جةس البحث ال ةم  ة  الجا  س عةن النحو اآلت  (:3المادة)
  .ل. عمره البحث ال ةم  /  ئرساً 

 .ب. ل ب س لعضاء  ن اريس الفه جس يخفا ام  جةس ال مهاء لمهة سنفرن قابةس لةفجهيه
ج. يجوز ائفرا  عضمممو  ن ئا ج الجا  س  ن ذوي ال لي والخب ة  من لدم صمممةس بالبحث ال ةم  

 يخفا ه  جةس ال مهاء لمهة سنس قابةس لةفجهيه. 
 يفولن  جةس البحث ال ةم  المدام والصالحرات الفالرس:   (:4المادة)

  .ل. اقف اح سراسس البحث ال ةم  ة  الجا  س ولولوجاته
 ب. و ع لسس الف اون والفنسر،  ع الجدات األئ ى الم نرس بالبحث ال ةم . 

 ج. النظ  ة   ش وعات البحوث ال ةمرس وإق ا اا. 
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 د.  ناقشس الموازنس السنوجس لةبحث ال ةم . 
 ام.  ناقشس الفق ج  السنوي ل مادة البحث ال ةم . 

والفوصمممممممممممممرس بهعم  –ب ه تقوجمدا  – مس و. النظ  ة  إ ازة المخطولات المؤلفس والمحققس والمف  
 نش اا. 

 ز. لي ل و  لئ ى تف ة، بالبحث ال ةم . 
 تشمل صالحرات عمره البحث ال ةم  و سؤولراته:  (:5المادة)

 ل. تنفرم سراسس البحث ال ةم  ة  الجا  س وتنظرم هؤونه ودعمه وتشجر ه. 
  .ب. إعهاد  ش وع الموازنس السنوجس لةبحث ال ةم 

 ب س  ش وعات البحوث ال ةمرس دائل الجا  س وئا  دا. ج.  فا
 د. االتصال  ع المؤسسات ذات الصةس بالبحث ال ةم .

  :وسائل دعم البحث ال ةم  وتنشرطه (:6المادة)
ل. يول  المجةس عنايس ئاصممممممس بالبحوث واله اسممممممات الف  تسممممممدم ة  عالج القضممممممايا والمشمممممماكل 

 المحةرس. 
 ث ال ةم   ن  و دين لساسررن:ب. يكون الهعم المال  لةبح

 . وازنس البحث ال ةم  ة  الجا  س -1
 : صاد  ئا  س عن  وازنس الجا  س وتكون عةن هكل  ن  وة،  ا ية  -2

  ن  غر   ش ولس ت طن لهعم البحث ال ةم  ة  الجا  س.  .ل
 ن  تهةع لةجا  س  شمممممم ولس بح  اء بحوث عةمرس ة   وا ممممممرع ئاصممممممس لو  رادين  .ب

  .  رنس
  ن  ت طن لةباحث  باه ة إل  اء بحث لو د اسس   رنس.  .ج

ل ئرس الجا  س بناًء عةن تنسممرب عمره البحث ال ةم  المسممفنه إلن توصممرس  جةس القسممم و جةس  (:7المادة)
الكةرس الم نرس لن يواة، عةن تف ج  عضمممممممممممممو اريس الفه جس ة  الجا  س كةرًا لو  زئرًا لة مل ة  

  ش وع بحث عةم    رن. 
ا لجنس البحث ال ةم ا بق ا   ن تؤلف ة  كل كةرس ة  الجا  س وة  كل قسممممممم  ندا لجنس تسمممممممن  (:8المادة)

 جةس الكةرس لو  جةس القسم حسب  قفضن الحال وتفولن امه الةجان هؤون البحث ال ةم  كل 
  .حسب ائفصاصدا

 تصه  عن الجا  س  جةس عةمرس  حكمس.  .ل (:9المادة)
 لةجا  س إصها   نشو ات تحمل اسمدا ة   جاالت الم  ةس المخفةفس.  .ب

 جةس ال مهاء الف ةرمات الفنفرميس والفنظرمرس لفطبر، اما النظام عةن لال تف ا ب  ع  يصممممممممممممممه  (:10المادة)
  .لحكا ه لو تخالفدا
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 م2018( لسنة 9نظام رقم )ال
 الداخلي لالنتقال والسفر والمياومات في جامعة جرشالنظام 

 م2018( لسنة 18( من قانون الجامعات األردنية رقم )10صادر بمقتضى المادة )
 

ا  2018يسمممممممن اما النظام االنظام الهائة  لالنفقال والسممممممف  والمراو ات ة   ا  س     لسممممممنس (:1المادة)
 .(1)وج مل به اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا ه  ن  جةس الف ةرم ال ال  

م يكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصمممممصمممممس لدا لدناه   ا ل (:2المادة)
 عةن ئالف ذلك: تهل الق جنس

  ا  س    . : الجامعـــــة 
  جةس ل ناء الجا  س. :مجلس األمنـاء 
  ئرس الجا  س. : الرئيـــــس 
 عمهاء الكةرات والبحث ال ةم  والنشاف الجا   . : العمـــــداء 

 يقسم المشمولون بدما النظام عةن الشكل الفال : (:3المادة)
 األ ناء و ئرس الجا  س ئرس  جةس  ل. الفيس الخاصس:  
 لعضاء  جةس األ ناء ونواب  ئرس الجا  س وال مهاء ب. الفيس األولن:  
 األساتمة واألساتمة المشا كون واألساتمة المساعهون  ج. الفيس الثانرس:  

 د. الفيس الثالثس:المه سون و ساعهو البحث والفه جس و وظفو الفيس األولن  ن نظام الموظفرن.
 ل اب س:الموظفون  ا دون الفيس الثالثس.ام.الفيس ا  
إذا كةف الموظف بمدمس  سمرس دائل لو ئا ج الممةكس األ دنرس الداهمرس تهةع له عالوات السف   (:4المادة)

 :(2)والمراو ات وة،  ا او  ثبة ة  الجهول الفال 

 طائرة باخرة قطار سيارة ركاب الفئة
 المياومات لكل ليلة

 خارج المملكة داخل المملكة
 250 60 لولن لولن لولن كا ةس الخاصس
 175 50 لولن لولن لولن كا ةس األولن
 140 40 سراحرس لولن لولن كا ةس الثانرس
 115 30 سراحرس  انرس  انرس  ق ه الثالثس
 95 25 سراحرس  انرس  انرس  ق ه ال اب س

 
تهةع له الجا  سنصف المراو ات  ً إذا كان المكةف بال مل ال سم  دائل لو ئا ج البالد  سفضاةا (:5المادة)

 (.4المنصوص عةردا ة  المادة )

                                                
 أقر مجلس التعليم العالي هذا النظام بموجب قراره رقم    في جلسته رقم    تاريخ (1)

 .م13/9/2015تاريخ   30في جلسته رقم التعديلأقر مجلس التعليم العالي هذا  (2)
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إلن   جبس الم اد ة إذالم تفحمل الجدس  تفحمل الجا  س نفقات السف  ب ًا لو بح ًا لو  وًا باإل اةس (:6المادة)
ك سف ه لةجدس المالرس المسؤولس ة  الجا  س لفسوجس نفقات المضرفس ذلك   وعةن الموظف إب از تما

 سف ه.
الجا  س و نهوبواا ووةوداا ال سمرس  اإل اةرس الف  قه يفكبهاا  مثةو لة ئرس اعفماد المص وةات (:7المادة)

ل ناء تمثرةدم لةجا  س ة  الخا ج الف  تكون   و جس  والجا  س غر   سؤولس عن المصا جف 
 الشخصرس.

 ممممممن  لة ئرس اتخاذ  ا ي اه  ناسمممممبا ة  الحاالت الف  يشمممممف ك ةردا لهمممممخاص  ن ئا ج الجا  س (:8ة)الماد
 . دمس  سمرس الوةود الم سةس  ن قبل الجا  س وة 

لة ئرس تقمهي  ليمس نفقمات لما ئمس إذا ت  ب  مثمل لو  مثةو الجما  مس لم ب لو حمادث بمما يكفممل  (:9المادة)
 لجا  س.الخه س األةضل لممثل لو  مثة  ا

تص ف بمواةقس ال ئرس  سةفه سف  ت ادل المراو ات المقه ة لةموظف  عةن لن تسوى امه السةفس  (:10المادة)
 ئالل لسبوع  ن عودة الموظف  ن سف ه.

  ئرس الجا  س  سؤول عن تنفرم امه الف ةرمات. (:11المادة)
  جةس ال مهاء  ا ي اه  ناسبًا ة  كل حالس. ة  األحوال الف  لم تفناولدا لحكام اما النظام يق   (:12المادة)
يصمممممممه   جةس األ ناء الف ةرمات الفنفرميس والفنظرمرس الف  ي ااا  ناسمممممممبس لفطبر، اما النظام عةن  (:13المادة)

 لال تف ا ب  ع لحكا ه لو تخالفدا.
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 م(2018( لسنة )10نظام رقم )ال
ألردنية رقم ( من قانون الجامعات ا10النظام الداخلي لتأديب الطلبة  في جامعة جرش صادر بمقتضى المادة )

 م2018( لسنة 18)
 

اوج مل به اعفبا ًا  ن 2018لسنس  ا  س  مممممممممممممم   يسمن اما النظام االنظام الهائة  لفأديب الطةبسة  (:1المادة)
 .(1)تا جخ إق ا ه  ن  جةس الف ةرم ال ال 

يكون لةكةمات وال با ات اآلترس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصمممممممصمممممممس له لدناه  ا لم تهل  (:2المادة )
 الق جنس عةن ئالف ذلك:

  ا  س      :الجامعــــة
 الجا  س  جةس ل ناء :مجلس األمنـاء
  جةس  ا  س     :مجلس الجامعة
  جةس عمهاء الجا  س :مجلس العمداء

 لةبس  ا  س      :الطلبــــة
  جةس تأديب الطةبس :مجلس التأديب

تسممممممممممممم ي لحكممام اممما النظممام عةن  مرع لةبممس الجمما  ممس  وجخضممممممممممممم ون لاحكممام واإل  اءات الفممأديبرممس  (:3المادة)
 ت ةرمات تصه  بمو به.المنصوص عةردا ةره لو ة  ليس 

ت ه األعمال والفصممممممممممممم ةات الفالرس  خالفات تأديبرس ت  ب الطالب المي ي تكب ليًا  ندا لة قوبات  (:4المادة)
 الفأديبرس المنصوص عةردا ة  اما النظام لو ة  الف ةرمات الصاد ة بمو به:

لف  تقضمممممم  األنظمس ل. اال فناع المهب  عن حضممممممو  المحا مممممم ات لو اله وس لو األعمال األئ ى ا
 بالمواظبس عةردا  او الفح جض عةن اما اال فناع.

ب. ال ش ة  اال فحان لو االهممممممممممف اك لو الشمممممممممم وع ةره  واإلئالل بنظام اال فحان لو الدهوء الوا ب 
 تواة ه ةره.

ج. لي ة ل  اس بالش ف لو الك ا س لو األئالق لو  خل بحسن السر ة والسةوك لو ن هأنه اإلساءة 
م س الجا  س لو ال ا ةرن ةردا  بما ة  ذلك لي ة ل  ن اما القبرل ي تكبه الطالب ئا ج إلن سممممممممممممم

 الجا  س ة   ناسبس تشف ك ةردا الجا  س لو نشاف تقوم به.
د. المشمممممما كس ة  لي تنظرم لو نشمممممماف لو تجمع دائل الجا  س  ن غر  ت ئرص لو إذن  سممممممب،  ن 

  لي عمل يخل بالقواعه الفنظرمرس الناةمة ة  الجدات المخفصممممممممممممس ة  الجا  س  لو االهممممممممممممف اك ة
 الجا  س  لو الفح جض عةره.

 ام. اسف مال  بان  الجا  س ل ر  األغ اب الف  لعهت لدا لو اسف مالدا دون إذن  سب،.
 و. توزجع النش ات لو إصها    ائه حائ  بالكةرات لو الفب عات  ن دون إذن  سب،.

ي تقفضممممره المحا مممم ات لو النهوات لو األنشممممطس الف  تقام دائل ز. اإلئالل بالنظام واالنضممممباف الم
 الجا  س.

 ح. لي إاانس لو إساءة ي تكبدا الطالب بح، عضو اريس الفه جس لو لي  ن ال ا ةرن ة  الجا  س.
                                                

 أقر مجلس التعليم العالي هذا النظام بموجب قراره رقم   في جلسته رقم    تاريخ (1)
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 ف. إتالف  مفةكات الجا  س المنقولس وغر  المنقولس.
  ة ة  لي لغ اب  ا  رس.ي. الفزوج  ة  الو ائ، الجا  رس لو اسف مال األو اق المزو 

 ك. إعطاء و ائ، واوجات  ا  رس لة ر  بقصه اسف مالدا بط جقس غر   ش وعس.
 ل. س قس لي  ن  مفةكات الجا  س لو ليس ل وال  مةوكه لة ر  دائل الجا  س.

م. الفح جض لو االتفاق  ع الطةبس لو لهمممخاص آئ جن عةن ا تكاب لعمال عنف لو  شممما  ات  مممه 
 ص آئ جن دائل الجا  س لو  مفةكاتدا.لةبس لو لهخا

 ن.  خالفس لنظمس الجا  س لو ت ةرماتدا لو ق ا اتدا الناةمة. 
 النحو الفال : (  ن اما النظام عةن4تحهد ال قوبات عةن المخالفات الفأديبرس لةطالب الوا دة ة  المادة ) (:5المادة)

 ل. الفنبره الخط .
  ن قاعس الفه جس  واسفهعاء األ ن الجا    عنه الض و ة إلئ ا ه. ب.اإلئ اج

 ج. الح  ان  ن حضو  ب ض  حا  ات المواد الف  يخل الطالب بالنظام ل ناء ته جسدا.
د. الح  ان لمهة  حهدة  ن االسمممممممففادة  ن الخه ات الف  يقه دا   ة، لو لكث   ن الم اة، الجا  رس 

 دا.الف  تم ا تكاب المخالفس ةر
اممممممممممممممممم. الح  ان لمهة  حهدة  ن  ما سمممس نشممماف لو لكث   ن األنشمممطس الطالبرس الف  ا تكبة المخالفس 

 ةردا.
 و. اإلنما  به  اته الثالث: األول لو المزدوج لو الندائ .

 ز. اعفبا  الطالب  اسبًا ة   ادة لو لكث .
 المخالفس.ح. إل اء الفسجرل ة   ادة لو لكث   ن  واد الفصل المي تقع ةره 

 ال  ا س بما ال يقل عن قرمس  ثة  الش ء لو األهراء الف  لتةفدا الطالب.-لم
 ي. الفصل المؤقة  ن الجا  س لمهة ةصل د اس  لو لكث .

 ك. الفصل الندائ   ن الجا  س.
 ل. إل اء ق ا   ن  الشدادة إذا تبرن ان انالك عمةرس تزوج  لو احفرال ة   فطةبات الحصول عةردا.

إذا  ممممممممممممب  الطالب ة  ل ناء تأديس اال فحان لو االئفبا   فةبسممممممممممممًا بال ش لو  بة نفرجس الفحقر، لنه  (:6ادة)الم
 حاول ال ش لو اهف ك لو ه ع ةره توقع عةره ال قوبات اآلترس  نف دة لو  جفم س.

 ل. اعفبا ه  اسبًا ة  ذلك اال فحان لو االئفبا .
 س له ة  ذلك الفصل.إل اء تسجرةه ة  بقرس المواد المسجة ب.

 ج. ةصةه  ن الجا  س لمهة ةصل د اس  واحه ية  الفصل المي  ب  ةره.
ل. توقع عةن الطمالمب الممي اتف،  ع لمالمب آئ  لو همممممممممممممخص آئ  عةن المهئول لفمأديمس ا فحمان لو  (:7المادة)

 ائفبا  بهاًل  نه ال قوبات اآلترس  جفم س:
 با .اعفبا ه  اسبًا ة  ذلك اال فحان لو االئف -1
 .إل اء تسجرةه ة  بقرس المواد المسجةس له ة  ذلك الفصل -2
ةصةه  ن الجا  س لمهة ةصةرن د اسررن عةن األقل اعفبا ًا  ن الفصل المي ية  الفصل  -3

 المي  ب  ةره.
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ب. كمما توقع عةن الطمالمب الممي دئمل اال فحمان لو االئفبما  بمهاًل  ن لمالمب آئ  ال قوبمات الفمالرممس 
  جفم س:

 ل اء تسجرةه ة  المواد المسجةس له ة  ذلك الفصل.إ -1
ةصةه  ن الجا  س لمهة ةصةرن د اسررن عةن األقل اعفبا ًا  ن الفصل المي ية  الفصل  -2

 المي  ب  ةره.
ج. إذا كان الشممممخص المي دئل قاعس اال فحان  ن غر  لةبس الجا  س يحال إلن الجدات القضممممائرس 

 المخفصس.
ات ة ب ال قوبمات الفممأديبرممس ة   ةف الطممالمب لمهى عمممادة همممممممممممممؤون الطةبممس  وتبة  الجدممس تحفظ ق ا   (:8المادة)

المخفصمممممممس بف ب ال قوبس ق ا اا إلن عمره الكةرس الم ن  وإلن المسمممممممجل ال ام وإلن ول  ل   الطالب 
 وإلن الجدس الموةهة إن و هت.

 دا ئالل  هة ةصةه ة  لي  ا  س لئ ى.ال تحفسب لةطالب المفصول ةصاًل  ؤقفًا لي  واد يه س ل. (:9المادة) 
 ب.ال يح، لةطالب المحال إلن الفحقر، لن ينسحب  ن اله اسس قبل انفداء الفحقر،   ه.

 ج. توقف إ  اءات تخ جش الطالب إلن حرن البة ة   و وع المخالفس الف  ا تكبدا.
لجنس  ن  ال س لعضممممماء باإل ممممماةس يؤلف  جةس الكةرس ة  الشمممممد  األول  ن كل عام  ا     -1ل.  (:10المادة)

إلن عضمممو  ابع احفرال   ن لعضممماء الدريس الفه جسمممرس ة  الكةرس  وذلك لةفحقر، ة  المخالفات الف  
 ي تكبدا الطةبس دائل  بان  الكةرس.

 تكون  هة الةجنس سنس واحهة قابةس لةفجهيه. -2    
 لةفحقر، ةردا وتنسرب ال قوبس المناسبس بشأندا.يفولن عمره الكةرس إحالس المخالفات إلن الةجنس  -3    
يؤلف عمره هممممممؤون الطةبس ة   طةع ال ام الجا    لجنس  ن  ال س لعضمممممماء باإل مممممماةس إلن  -1ب.  

عضممممممو  ابع احفرال   ن لعضمممممماء الدريس الفه جسممممممرس ة  الجا  س  وذلك لةفحقر، ة  المخالفات الف  
الكةرات  وججوز لة مره ة  حالس الضمممم و ة تشممممكرل لكث  ي تكبدا الطةبس ة  ح م الجا  س ئا ج  بان  

  ن لجنس لةفحقر،,
 تكون  هة الةجنس سنس واحهة قابةس لةفجهيه. -2      

يفولن عمره هممممممممممؤون الطةبس إحالس المخالفات إلن امه الةجنس لةفحقر، ةردا وتنسممممممممممرب ال قوبس  -3
 المناسبس بشأندا.

ةع ال ام الجا     جةسًا تأديبرًا يفكون  ن عمره هؤون الطةبس  ئرسًا  ل. يؤلف  جةس ال مهاء ة   ط (:11المادة)
وعمره كةرس الحقوق وعمره الكةرس الف  يفب دا الطالب و ال س لعضمماء  ن الدريس الفه جسممرس ة  الجا  س 
وجفم تسممممرس عضمممو  ابع احفرال   ن الدريس الفه جسمممرس ة  الجا  س  وذلك لةنظ  ة   خالفات الطةبس 

 س إلره  ن عمره هؤون الطةبس لو  ن عمهاء الكةرات حسب  قفضن الحال.المحال
 ب. تكون  هة الةجنس سنس واحهة قابةس لةفجهيه. 
 ج. لمجةس ال مهاء ة  حاالت ئاصس لن يسفبهل ب ئرس  جةس الفأديب  ئرسًا آئ  لمهة  حهدة. 

حالس إلردا/إلره ئالل  هة ال تفجاوز ل ب س عةن لجان  الفحقر، و جةس الفأديب البة ة  القضممممممايا الم (:12المادة)
عشممممم  يو ًا  ن تا جخ إحالفدا  ن الجدات المخفصمممممس ول ئرس الجا  س تمهيهاا إن اقفضمممممة الظ وف 
ذلمك وعةن الطمالمب المخمالف المثول ل مام لجمان الفحقر، لو  جةس الفمأديمب ئالل اممه الممهة ولةجمان 
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غرابرًا إذا لم يمثل الطالب المخالف ب ه تبةر ه الفحقر، و جةس الفأديب الح، ة  إصمممممممممممممها  ال قوبس 
 عن ل ج، اإلعالن ة  الكةرس لةم ة الثانرس.

إذا انفدة المهة المحهدة ألي لجنس  ن لجان الفحقر، و جةس الفأديب  تسممممفم / يسممممفم  ة   ما سممممس  (:13المادة)
 .صالحراتدا/صالحراته إلن لن تشكل لجان  هيهة  جةس  هيه تحل/يحل  حةدا/ حةه

 تحهد صالحرات إيقاع ال قوبات الفأديبرس عةن الطةبس عةن النحو الفال : (:14المادة)
ل. ل ضمممممممو اريس الفه جس لو  ن يه س المادة  ح، إيقاع ال قوبات المنصممممممموص عةردا ة  الفق ات )ل( 

 (  ن اما النظام ئطرًا عةن الطالب.5و)ب( و)ج(  ن المادة )
(  ن 5المنصوص عةردا ة  الفق ات  ن )ل( إلن )ف(  ن المادة )ب. لة مره ح، إيقاع ال قوبات 

 اما النظام.
(  ن اما النظام وةقًا لقناعفه 5ج. لمجةس الفأديب ح، إيقاع ال قوبات المنصمممموص عةردا ة  المادة )

 بال قوبس المناسبس لةمخالفس الم  و س عةره.
ناء ال قوبات المنصمموص عةردا ة  الفق ات )ي( و )ك( و تكون  مرع الق ا ات الفأديبرس ندائرس  باسممفث (:15المادة)

(  ن اما النظام  إذ يح، لةطالب لن يسمممممممممممفأنف لهى  جةس ال مهاء لي ق ا   ندا 5)ل(  ن المادة )
ئالل ئمسمممس عشممم  يو ًا  ن تا جخ صمممهو  الق ا  لو إعالنه ة  الكةرس  ولمجةس ال مهاء لن يصمممادق 

لو ي هلدا لو ية ردا  وإذا لم يسمممممممممفأنف الطالب ق ا  ال قوبس ُيَ ه  عةن الق ا ات المفخمة بشمممممممممأن ال قوبس
 الق ا  الفأديب  الصاد  بحقه ندائرًا.

وتكون لةفبةر ات   يفولن  وظفو األ ن الجا    المحاةظس عةن األ ن والنظام دائل الح م الجا    (:16المادة)
 والفقا ج  الف  يقه وندا حجرفدا  ا لم يثبة عكس ذلك.

ل ئرس الجا  س لن يفولن ائفصمماصممات  جةس الفأديب ة  الجا  س المنصمموص عةردا ة  اما النظام  (:17دة)الما
ة  حالس الضم و ة  ثل حهوث  شما  ات لو هم ب لو اعفهاء عةن  مفةكات الجا  س لو ا مط اب لو 

 إئالل بالنظام ةردا و يبة   ئرس الجا  س ق ا ه ة  امه الحالس إلن  جةس ال مهاء.
لةجا  س االسمممممممفم ا  ة  إ  اءاتدا الفأديبرس المنصممممممموص عةردا ة  اما النظام حفن لو كانة المخالفس  (:18دة)الما

  نظو ة لهى  دس لئ ى.
يصمممممممممممممه   جةس األ ناء ليس ت ةرمات تنفرميس لو تنظرمرس ي ااا  ناسمممممممممممممبس لفطبر، اما النظام عةن لال  (:19المادة)

 تف ا ب  ع لحكا ه لو تخالفدا.
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 م2018تعليمات أعضاء الهيئة التدريسية لسنة 
 م2018( لسنة1( من النظام الداخلي للهيئة التدريسية في جامعة جرش رقم )57صادرة بمقتضى المادة )

ماوج مل بدا اعفبا ًا  2018تسمممن امه الف ةرمات ات ةرمات الدريس الفه جسممرس ة   ا  س     ل ام (:1المادة)
  ن تا جخ إق ا اا  ن  جةسال مهاء.

الفالرس حرثما و دت ة  امه الف ةرمات الم ان  المخصمممصمممس لدا لدناه   ا  يكون لةكةمات وال با ات (:2المادة)
 لم تهل الق جنس عةن ئالف ذلك:

  . ا  س       :الجامعــــــة
  ئرس الجا  س.    :الرئيـــــــس

  جةس عمهاء الجا  س    :مجلـس العمـــداء
 عمره الكةرس لو لي عمره بالجا  س.   :العميــــــــد
 لجنس الف ررن والف قرس.   :اللجنــــــــة

 األسفاذ واألسفاذ المشا ك واألسفاذ المساعه والمه س. : عضو الهيئة التدريسية
 الةجنس الم فمهة  ن الجا  س ل ايات تطبر، امه الف ةرمات. :اللجنة الطبيـــــة
  جةس عةمرس  حكمس و  فمهة  ن  جةس ال مهاء.  :المجلة المعتمدة

ـــة ا ـــة األولىمجل  Journal Citation:  جةممممس  ممممه  ممممس ة  قمممماعممممهة البرممممانممممات ال ممممالمرممممس )لفئ
Reports( مممممممن )ISI Web of Knowledge  (  لو  ن ال تبس )ب( لو لعةن

 (.ERAلو  ا ي ادلدا  من قائمس  جالت الفمرز ة  البحث ال ةم  ة  اسف الرا )
:  جةس تصه  عن دا  نش  عالمرس لو  م رس عةمرس لو  ا  س لو   كز بحث  مجلة الفئة الثانية

وجكون لدا اريس تح ج  واريس اسممممممممفشمممممممما جس عالمرس  وبصممممممممو ة  نفظمس و فد سممممممممس  
وجنفم  البمماحثون المممين ينشممممممممممممم ون بحو دم ةردمما إلن  نممال،    اةرممس  خفةفممس  ن 

سمممممنوات  3و اا ال الم  وتكون البحوث المنشمممممو ة ةردا  حكمس  و ضمممممن عةن صمممممه
 عةن األقل.

 جةس تصه  عن دا  نش  عالمرس لو  م رس عةمرس لو  ا  س لو   كز بحث  : مجلة الفئة الثالثة
وبصو ة  نفظمس  ولدا اريس تح ج   وتكون البحوث المنشو ة ةردا  حكمس  و ضن 

 عةن صهو اا سنفان عةن األقل.
ولجنس عةمرس  وجنفم  المشما كون ةره إلن  :  ؤتم  عةم  يكون له لجنس تحضمر جسالمؤتمر المعتمد

 نال،    اةرس  خفةفس  ن ال الم وبحو ه  حكمس و نشممو ة ة  كفاب ئاص بوقائع 
 (.CDالمؤتم  لو ة  عهد ئاص  ن  جةس   فمهة لو ق ص  ه ش )

 . 2018( لسنس 1: نظام الدريس الفه جسرس ة   ا  س      قم )النظام
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 الفصـل األول
 التعيين والترقيةتشكيل لجنة 

يشمممممممممكل  جةس ال مهاء  ن برن لعضمممممممممائه لجنس تسممممممممممن )لجنس الف ررن والف قرس( ب ئاسمممممممممس ال ئرس  (:3المادة)
وعضوجس ل ب س  ن لعضائه. ولة ئرس نهب واحه لو لكث   ن لعضاء المجةس اآلئ جن السفكمال 

 النصاب عنه الض و ة.
 الفصل الثاني
 التعيين

ي رن عضمممموا ة  الدريس الفه جسممممرس ة  الجا  س لو  حا مممم ا  فف غا ةردا لن يكون يشممممف ف ة   ن  (:4المادة)
حاصممممممممال عةن اله  س الجا  رس الثانرس )الما سممممممممفر ( لو اله  س الجا  رس الثالثس )الهكفو اه( لو  ا 
ي ممادلدممما  وج اعن ة  الفخصمممممممممممممصممممممممممممممات الفطبرقرممس الم مماير  والف ةرمممات الوا دة  ن اريممس اعفممماد 

 رم ال ال  األ دنرس. ؤسسات الف ة
ل. عنه النظ  ة  الطةب المقهم لةف ررن ة   جةس القسمممممممم والكةرس ال يشمممممممف ك  ن لعضممممممماء الدريس  (:5المادة)

الفه جسمممرس ة  الفصممموجة عةن الق ا  إال لعضممماء الدريس الفه جسمممرس المين ام ة   تبس   ادلس لة تبس 
 المطةوب ه ةدا لو لعةن  ندا.

المفف غ ةركون الفصمموجة تب ا لة تبس الف  كان سممرحصممل عةردا ةرما لو ب. ل ا بالنسممبس لةمحا مم  
 عرن ة  الدريس الفه جسرس.

ي ةع  ئرس القسمممممم توصمممممرس  جةس القسمممممم بالف ررن إلن ال مره ئالل  هة ال تفجاوز اسمممممبوعرن  ن  (:6المادة)
  هة المحهدةتا جخ إحالس الطةب إلره. وة  حالس عهم تسممممةم ال مره توصممممرس  جةس القسممممم ئالل الم

ي  ب المو ممممموع  باهممممم ة عةن  جةس الكةرس ئالل  هة ال تفجاوز اسمممممبوعرن  وج ةع عمره الكةرس 
 توصرس  جةس الكةرس إلن  ئاسس الجا  س ل   دا عةن الةجنس..

عنه ت ررن عضممممممممممممو اريس الفه جس الحاصممممممممممممل عةن  تبس  ا  رس  ن  ا  س ت ف ف بدا الجا  س   (:7المادة)
ل تبس لسمماسمما لفحهيه  تبفه و اتبه ولقه رفه ة  الجا  س ب ه االسممف همماد بالشمم وف يجوز اعفماد امه ا

 المنصوص عةردا ة  انظام الدريس الفه جسرسا والف ةرمات الصاد ة بمو به.
عنه النظ  ة  ت ررن عضممممممو الدريس الفه جسممممممرس ة   تبس  ا  رس سممممممواًء لكانة لسممممممفاذًا لم لسممممممفاذًا  (:8المادة)

 سمممممماعهًا لم  فخصممممممصمممممما اسممممممفنادًا إلن لعمال  دنرس لو ةنرس  فمرزة ة   جال   شمممممما كا لم لسممممممفاذاً 
تخصمممممصمممممه يفم تقوجمدا  ن قبل لجان يشمممممكةدا  جةس ال مهاء  ن لسممممماتمة  ن ذوي االئفصممممماص 

 وذلك ب ه لئم  لي  جةس القسم و جةس الكةرس  والةجنس.  والخب ة ة  ذلك الحقل
وججوز لن يحهد الق ا    س اعفبا ا  ن تا جخ ق ا  الجدس المخفصمممسل( يكون ت ررن  ن يفولن الفه ج (:9المادة)

تا جخا الحقًا  وعةن الم رن  باهممممممممممممم ة ال مل اعفبا ا  ن الفا جخ المحهد وإذا اقفضممممممممممممممة الظ وف 
 باهمممممممم ته ال مل قبل الفا جخ المشمممممممما  إلره  يكون عمةه بمكاةأة يحهداا  ئرس الجا  س بق ا   نه  

 قه اا  المواةقس عةن تأ رل المباه ة لو تأئر اا ا ط ا جا.ول ئرس الجا  س  ألسباب ي
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ب( يفولن الُم َرن لةفه جس إبالغ  ئرس قسمممممممممه ئطرًا عن بهء  باهمممممممم ته ال مل ئالل الروم األول 
اللفحاقه به  وعةن  ئرس القسممممم إبالغ المباهمممم ة لو عه دا ئطرا إلن ال مره ئالل يو رن عةن 

 ك إلن  ئاسس الجا  س ئالل لسبوع عةن األكث .األكث   وجفولن ال مره إبالغ ذل
ج( إذا لم يباهمم  الُم َرن عمةه ئالل  هة  ال س لسممابرع  ن الفا جخ المحهد لمباهمم ته  ُيَ ه  سممفنكفًا 

 عن ال مل  إال إذا تقهم ب م  تقبةه الةجنس.
قبل  ضمم  تسمم س لهممد  عةن  ال ينظ  ة  لي لةب لةُم َرن يقهم لف هيل  تبفه لو لقه رفه لو  اتبه (:10المادة)

وجكون تقهيم الطةب إلن عمره الكةرس المي ي ة ه بهو ه إلن  ئاسممممممممممممممس   تا جخ ت ررنه ة  الجا  س
 الجا  س.

 الفصل الثالـث
 النقـل والترقيــة

يشف ف لنقل عضو اريس الفه جس  ن  تبس إلن  تبس لعةن إذا تواة ت لهيه ة  ال تبس المطةوب النقل  (:11المادة)
لقه رس ال تقل عن ئمس سنوات إال إذا تقهم بض ف النقاف المطةوبس لةف قرس ةرجوز ائفصا    ندا

 المهة إلن ل بع سنوات.
يجوز لاسممفاذ المسمماعه لو األسممفاذ المشمما ك لن يفقهم بطةب لةف قرس إلن ال تبس األعةن قبل  مانرس  -ل (:12) المادة

إذا تواة ت ةره الش وف القانونرس األئ ى   لة تبس األعةنلهد   ن اسفكمال المهة القانونرس المشف لس 
 المطةوبس لش ل ال تبس.

تفحمل الجا  س النفقات المالرس لفقررم لبحاث عضمممممممممممممو اريس الفه جس المقه س لف قرفه ألول   ة   -ب
 وة  حالس إعادة الطةب يفحمل عضو اريس الفه جس  مرع النفقات المالرس المف تبس عةن ذلك.

تمة إ  اءات الف قرس قبل انقضممممممممممممماء المهة القانونرس ُيَ ه تا جخ الف قرس إلن ال تبس األعةن او إذا  -ج
 الفا جخ المي يفم به انقضاء المهة القانونرس.

وة   مرع الحاالت يصممممممممه   جةس ال مهاء ق ا ه بمو مممممممموع الف قرس ئالل  هة ال تفجاوز سممممممممفس  -د
 قررم.لهد   ن تا جخ ا سال اإلنفاج ال ةم  إلن الف

باإل ممماةس إلن الشممم وف األئ ى يشمممف ف لةف قرس لن يفقهم عضمممو الدريس الفه جسمممرس بحنفاج  نشمممو  ةره  (:13) المادة
ة   جال تخصمممصمممه  وت فمه المبادل الفالرس ة  قبول اإلنفاج ال ةم    إ ممماةس  هيهة لة ةم والم  ةس

 :المقهم لةف قرس
  س إلن تقررمه تقررما لولرا إذا كان:يجوز لن يقبل اما اإلنفاج ال ةم  دون حا :أوًل
 بحو ا  نشو ة )لو  قبولس لةنش ( ة   جالت   فمهة. -1
بحو ا  نشممو ة )لو  قبولس لةنشمم (  سممفخةصممس  ن  سممائل الما سممفر  لو الهكفو اه الف  لهمم ف لو  -2

يشمممم ف عةردا المفقهم لةف قرس  باالهممممف اك  ع صمممماحب ال سممممالس همممم جطس لن تكون المجالت الف  
 ةردا امه البحوث عةمرس   فمهة. و قبةة لةنش (نش ت )ل

 البحوث المنشو ة ة  وقائع المؤتم ات ال ةمرس الم فمهة. -3
 ب اءات االئف اع المسجةس عالمرًا لو  حةرًا. -4
الف ةر، عةن حكم قضممائ   لو الم ا  س ال ةمرس  لو المةحوظس ال ةمرس المنشممو ة ة   جةس عةمرس  -5

   فمهة.
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 اآلترس ب ه تقررمدا لولرًا  ن ئالل عمادة البحث ال ةم :  تقبل األعمال :ثانياا 

كفب  طبوعس و نشو ة  لو كفب  ف  مس و نشو ة  لو كفب  حققس و نشو ة  وجشف ف لن يكون  -1
 ولال يقل عهد كةماته عن ئمسس وسب رن للف كةمس.   و وع الكفاب ة  حقل تخصص المفقهم

 (  نشو ة.Monographsد اسات  فخصصس) بحو ا  نشو ة ة  كفب  فخصصس لو -2
كفب )لو ل زاء  ن كفب(  حققس تشممفمل عةن د اسممس واةرس لةكفاب لو الجزء  وجشممف ف لن يكون  -3

  و وعدا ة  حقل تخصص المفقهم لةف قرس  عةن لال تقل عهد كةماته عن ئمسرن للف كةمس.
مرس  لو اله اسس المفخصصس الف ةر، عةن حكم قضائ   لو الم ا  س ال ةمرس  لو المةحوظس ال ة -4

  من  ش وع.
 ال مل الفن  لو الم ما ي. -5
 الب  جرس. -6

لن يكون المفقهم لةف قرس قه نشممممممممممممم  لو قبل له لةنشممممممممممممم  ل ناء ئه فه ة  الجا  س انفا ًا عةمرًا  :ثالثاا 
 ي ادل نصف اإلنفاج المطةوب لةف قرس عةن األقل  قر مًا بالنقاف.

 يقل عهد البحوث المنشمممممممممممممو ة ة ال عن بحثرن لةف قرس إلن  تبس وة   مرع األحوال يجب لال :رابعاا 
و ال س بحوث لةف قرس إلن  تبس لسممفاذ  ن غر  البحوث المسممفخةصممس  ن  سممائل   لسممفاذ  شمما ك

 الما سفر  لو الهكفو اه الف  له ف لو يش ف عةردا.
ع نسممخ  ن امه يحهد لعضمماء الدريس الفه جسممرس تخصممصمماتدم الهقرقس ة  قوائم  وتو مم -ل خامساا:

 القوائم ة  األقسام والكةرات ولجنس الف ررن والف قرس لاللالع عةردا.
% عةن األقل  ن انفا ه ال ةم  المقهم لةف قرس  قر مًا 60يشممف ف لن يكون  ا نسممبفه  -ب

 بالنقاف ة   جال تخصصه الهقر، عةن لن يحهد ذلك  سبقًا ة  لةب الف قرس.
األعةن لإلنفاج ال ةم  المنشممممو  لو المقبول لةنشمممم  عن بحثرن ة  ال يجوز لن يزجه الحه  ســـادســـاا:

لي  جةس  ن المجالت الصممممممممممممماد ة عن دائ ة  طبوعات الجا  س لو المجالت الولنرس األ دنرس 
 المفخصصس الصاد ة عن وزا ة الف ةرم ال ال  والبحث ال ةم  وجحفسب نقطفان لكل  ندما.

 (: ي اعن ة  قبول اإلنفاج ال ةم  المقهم لةف قرس  اية :14) المادة

 اإلنتاج العلمي ت
الحد األعلى لإلنتاج 
 العلمي المقبول للترقية

 2 الكفب المطبوعس لو المف  مس لو المحققس المنشو ة .1
 1 كفب لو ل زاء  ن كفاب  حق،  نشو  .2
 1 الم فمهةالبحوث المنشو ة ة  وقائع المؤتم ات ال ةمرس  .3
 2 ب اءة االئف اع المسجةس عالمرًا لو  حةراً  .4
الف ةر، عةن حكم قضمممممممممائ  لو الم ا  س ال ةمرس لو المةحوظس ال ةمرس لو  . 5

 اله اسس المفخصصس لو المشا جع البحثرس المهعو س  ن ئا ج الجا  س.
2 

 1 ال مل الفن  لو الم ما ي  لو الب  جرس  .6
اإلنفاج ال ةم  المقبول لةنشمممممممم    ا ةس المنشممممممممو   ل  ب حسمممممممماب األوزان  مثةس بنقاف عةن  ي ا ل (:15) المادة

 النحو اآلت :
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 عدد النقاط اإلنتاج العلمي ت
 3 البحث المنشو  ة   جةس الفيس األولن.  .1
 2 البحث المنشو  ة   جةس الفيس الثانرس.  .2
 1 البحث المنشو  ة   جةس الفيس الثالثس.  .3
 1 المنشو  ة  وقائع  ؤتم  عةم .البحث   .4
 2 الكفاب المطبوع لو المف  م لو المحق،.  .5
 1 ل زاء  ن كفاب  حققس و نشو ة.  .6
 3 ب اءة االئف اع المسجةس عالمرًا.  .7
 2 ب اءة االئف اع المسجةس  حةرًا.  .8
 1 ال مل الفن  لو الم ما ي لو الب  جرس.  .9

 2  ن الفيس األولن لو الثانرس.الف ةر، عةن حكم قضائ   نشو  ة   جةس   .10
 1 الف ةر، عةن حكم قضائ   نشو  ة   جةس  ن الفيس الثالثس.  .11
دينا ( ئالل عمل  25.000 شممما جع بحثرس  مولس  ن ئا ج الجا  س )لكث   ن   .12

 الباحث ة  الجا  س.
1 

دينا ( 25.000إلن  5.000 شممما جع بحثرس  مولس  ن ئا ج الجا  س )لكث   ن   .13
 الباحث ة  الجا  س.ئالل عمل 

1 

الم ا  س ال ةمرس لو المةحوظس ال ةمرس المنشممممممممممممو ة ة   جةس  ن الفيس األولن لو   .14
 الثانرس.

1 

 0.5 الم ا  س ال ةمرس لو المةحوظس ال ةمرس المنشو ة ة   جةس  ن الفيس الثالثس.  .15
 1 اله اسس المفحصصس المنف دة  .16
 0.5 اله اسس المفخصصس  من  ش وع  .17

 
.  يشممف ف لف قرس عضممو اريس الفه جس  ن  تبس لسممفاذ  سمماعه إلن  تبس لسممفاذ  شمما ك لن يقهم إنفا ا 1(: 16) المادة

 (  مان  نقاف عةن األقل  ولن يحق، الش وف اآلترس:8عةمرًا يحصل ةره عةن )
لال يقل اإلنفاج ال ةم  عن ل ب س بحوث لو ئمسممممس لعمال  عةن لن يفضمممممن ذلك اإلنفاج ال ةم  ل. 

كحه لدنن بحثرن  نشمممممممممممممو جن لو  قبولرن لةنشممممممممممممم  ة   جالت   فمهة يكون المفقهم ةردما باحثًا 
 نف دًا  لو بحثرن  نشمممممو جن  لو  قبولرن لةنشممممم  ة   جالت  ن الفيس األولن يكون المفقهم باحثَا 

 ئرسسرًا ة  واحه  ندما عةن األقل.  
 ( ل بع نقاف عةن األقل.4لن يكون المفقهم باحثًا  ئرسرًا ة  إنفاج عةم  ي ادل )ب. 

 ج. لال يقل تقهي ه ة  لدائه الفه جس  عن ) ره(.
 د. لال يكون قه صه  بحقه عقوبس تأديبرس عها الفنبره ئالل آئ  سنفرن  ن تا جخ لةب الف قرس.

لن يقهم إنفا ًا عةمرًا  لف قرس عضمو الدريس الفه جسمرس  ن  تبس لسمفاذ  شما ك إلن  تبس لسمفاذ.  يشمف ف 2
 ( ا نف  عش ة  نقطس عةن األقل ولن يحق، الش وف اآلترس:12يحصل به عةن )

ل. لال يقل اإلنفاج ال ةم  عن سفس بحوث لو سب س لعمال عةن لن يفضمن ذلك اإلنفاج ال ةم  كحه 
ث  نشمممممو ة لو  قبولس لةنشممممم  ة   جالت   فمهة يكون المفقهم ةردا باحثَا  نف دًا  لدنن  ال س بحو 
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لو  ال س بحوث  نشو ة لو  قبولس لةنش  ة   جالت  ن  جالت الفيس األولن يكون المفقهم باحثًا 
  ئرسرًا ة  ل نرن  ندا عةن األقل.

 نقاف عةن األقل.( سة 6ب.لن يكون المفقهم باحثًا  ئرسرًا ة  إنفاج عةم  ي ادل )
.  يشف ف لف قرس عضو الدريس الفه جسرس ة  الكةرات ال ةمرس لن يقهم  من إنفا ه ال ةم  بحثًا واحهًا 3

عةن األقل بالة س اإلنجةرزجس  نشمممممممو ًا لو  قبواًل لةنشممممممم  ة   جالت  ن  جالت الفيس األولن  يكون 
األقل بالة س االنجةرزجس  نشمممممو جن او  قبولرن المفقهم ةردما باحثًا  نف دًا لو  ئرسمممممرًا  لو بحثرن عةن 

 لةنش  ة   جالت  ن  جالت الفيس الثانرس يكون المفقهم ةردما باحثًا  نف دًا لو  ئرسرًا.
. يشمممممف ف لف قرس عضمممممو الدريس الفه جسمممممرس ة  قسمممممم الة س اإلنجةرزجس ة  كةرس اآلداب ان يقهم  ممممممن 4

 س اإلنجةرزجس  نشمممممممممممو ًا لو  قبواًل لةنشممممممممممم  ة   جالت  ن إنفا ه ال ةم  بحثًا واحهًا عةن األقل بالة
 جالت الفيممس األولن يكون المفقممهم ةردمما بمماحثممًا  نف دًا لو  ئرسمممممممممممممرممًا  لو بحثرن عةن األقممل بممالة ممس 
االنجةرزجس  نشممممممممممو جن او  قبولرن لةنشمممممممممم  ة   جالت  ن  جالت الفيس الثانرس يكون المفقهم ةردما 

 باحثًا  نف دًا لو  ئرسرًا.
. ل ايات احفسممممماب عهد األبحاث المنشمممممو ة ة   جالت   فمهة والف  يكون البحث ةردا  نف دًا يمكن 5

لن يسف اب عن البحث المنف د ة   جةس   فمهة ببحث  نشو  ة   جةس  ن  جالت الفيس األولن 
 يكون المفقهم ةره باحثًا  ئرسًا عةن لن ال يؤ   ذلك عةن احفساب النقاف المخصصس لابحاث.

( نصممممممف نقطس عن كل سممممممنس وبحه 0.5. يحسممممممب ل ضممممممو الدريس الفه جسممممممرس المكةف بمدمس إدا جس )6
 لقصن نقطس واحهة ة  ال تبس األكاديمرس الواحهة. 

(: ال يجوز لةمفقهم لةف قره لن يه ج  ممممممن بحو ه لو لعماله ليًا  ن البحوث لو األعمال  الف  سمممممب، لن 17) المادة
 لو حصل بمو بدا عةن د  س عةمرس لو  تبس لكاديمرس.  ابقسله ة  ت قرس عةمرس س ُحسبة

.  ُيقهم لةب الف قرس إلن  ئرس القسممم المخفص  فضمممنًا السممر ة الماترس و سممة نسممخ  ن اإلنفاج 1 (:18) المادة
ل   مممممممه عةن  جةس القسمممممممم  واتخاذ الفوصمممممممرس المناسمممممممبس و ة دا إلن ال مره ئالل  ال س  ال ةم 

 لسابرع عةن األكث .
. يفولن ال مره ع ب الطةب عةن  جةس الكةرس ئالل  ال س لسمممممممممممممابرع عةن األكث  له اسمممممممممممممفه 2

واتخاذ الفوصممرس المناسممبس بشممأنه  واقف اح قائمس تفضمممن لسممماء وعناوجن  ا ال يقل عن عشمم ة 
 ن المفخصمممممممصمممممممرن  من يحمةون  تبس األسمممممممفاذيس  ن دائل األ دن لو ئا  ه لفقررم اإلنفاج 

لن  ئاسس الجا  س السفكمال إ  اءات الف قرس ولةجنس ت هيل القائمس باإل اةس ال ةم   و ة دا إ
 لو الحمف.

.  إذا قل عهد لعضمماء الدريس الفه جسممرس ة  القسممم  ن ال تبس الف  ت ادل ال تبس المطةوب الف قرس 3
إلردا لو ة   تبس لعةن عن  ال س ي ةع  ئرس القسمممممم الطةب إلن ال مره ل   مممممه  باهممممم ة عةن 

 بحضو  لعضاء الدريس الفه جسرس  ة  القسم  ن ال تبس نفسدا لو  تبس لعةن. ةس الكةرس ج
.  إذا لم يفواة  النصاب المطةوب  ن لعضاء الدريس الفه جسرس ة  ال تبس المطةوب الف قرس إلردا 4

لو ة   تبس لعةن ة   جةس الكةرس ي ةع الطةب إلن  ئاسممممممممس الجا  س لفشممممممممكرل لجنس له اسممممممممس 
 واتخاذ الفوصرس المناسبس و ة دا إلن لجنس الف ررن والف قرس.الطةب  
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.  ة   مرع الحاالت ال يجوز لن ينظ  ة  لةب الف قرس سمممممواء ة   جةس القسمممممم لو الكةرس لو 5
ال مهاء  إال لعضمممممماء الدريس الفه جسممممممرس المين ام ة   تبس   ادلس لة تبس المطةوب الف قرس إلردا 

 لو لعةن  ندا.
يقهم ال مره و ئرس القسمممممممممممممم الم نران ) ب ض النظ  عن ال تبس األكاديمرس(  تق ج ًا  شمممممممممممممف كًا عن  (:19) المادة

عضو الدريسالفه جسرس المفقهم لةف قرس  يفضمن تقررمًاألدائه الفه جس   وعالقاته الجا  رس ونشمالاته 
س لن ال يقل األئ ى دائل الجا  س وئا  دا وجشمممممممف ف ة  عضمممممممو الدريس الفه جسمممممممرس المفقهم لةف قر

 تقهي ه ة  الم هل ال ام عن  ره.
تنظ  الةجنس ة  لةب الف قرس وتوصمممممممممممرس  جةس القسمممممممممممم والكةرس وال مره والفق ج المشمممممممممممف ك وقائمس  (:20) المادة

المقرمرن وذلك لةسمممممممر  لو عهم السمممممممر  ة  إ  اءات الف قرس إذا لم تفحق، هممممممم ولدا  وجفم إهممممممم ا  
 ل الةجنس باالكفمال لو عهم اكفمال الش وف الشكةرس لةف قرس.عضو الدريس الفه جسرس ئطرًا  ن قب

.  ي سل اإلنفاج ال ةم  إلن  ال س  ن المقرمرن  وج ة، به  ةخص لةسر ة ال ةمرس لةمفقهم لةف قرس 1 (:21) المادة
تقا ج ام ئالل همممممممممد جن عةن   ع بران ال تبس الم هممممممممم  لدا  وجطةب  ن المقرمرن  ممممممممم و ة  تقهيم

األكث   ن تا جخ تسممممةمدم اإلنفاج ال ةم   عةن لن تفضمممممن امه الفقا ج   ليدم بالنسممممبس لاصممممالس 
 ال ةمرس لإلنفاج و هيفه و سفواه ال ةم   والنص بص احس عةن  هى اسفحقاق الم ه  لةف قرس.

لةمفقهم لةف قرس إلن  تبس لسمممفاذ  . ة  حالس و ود تق ج جن إيجابررن وتق ج  سمممةب  لإلنفاج ال ةم  2
 ةةةجنس لن ت سل اما اإلنفاج إلن  قرم  ابع.

(:     عنه و ود تقا ج   ن المقو رن لو   و  سفس لهد  عةن تا جخ إ سال اإلنفاج ال ةم  لةفقوجم ليدما 22المادة)
النظ  عن  تنظ  لجنممس الف ررن والف قرممس ة  لةممب الف قرممس  ن  وانبممه المخفةفممس ب ض  يفحق، لوال

عهد الفقا ج  الوا دة  وت ةع توصمممرفدا إلن  جةس ال مهاء لةبة بالف قرس لو عه دا لو تأ رل النظ  
 ةردا لمهة  حهودة.

. يبة  جةس ال مهاء بف قرس عضمممو الدريس الفه جسمممرس لو عهم ت قرفه بالفصممموجة السممم ي     ة  1   (:23المادة )
  وء تقا ج  المقرمرن.

ل مهاء عهم الف قرس لو تأ رةدا  يحهد المهة الف  يجب انقضمممممممممما اا قبل الفقهم إذا ق    جةس ا .2
بطةب  هيه  ه جطس لال تقل عن سفس لهد   ن تا جخ صهو  الق ا   كما يحهد المجةس عهد 
ونوع البحوث الجهيهة المطةوب إ اةفدا إلن إنفا ه ال ةم   وجكون لةب تقهيم الف قرس الجهيه 

  دة ة  امه الف ةرمات.وةقًا لإل  اءات الوا
 يفم تبةر  المفقهم لةف قرس ئطرًا  بق ا   جةس ال مهاء سواء كان الق ا  إيجابرًا لم سةبرًا. .3

 
 الفصل الرابع
 التثبيــت

يج ي تقوجم عضممممممو الدريس الفه جسممممممرس سممممممنوجًا بحرث ال ُيثبة ال ضممممممو الم رن عةن الكاد  إال ب ه  (:25) المادة
 و ضن سبع سنوات عةن ت ررنه.ت قرفه ل تبس لعةن 

ل. يما عضمممممممو اريس الفه جس النموذج الم ه ل ايس تقوجم عمةه وإسمممممممدا اته وإنجازاته وج سمممممممةه إلن  (:26المادة)
  ئرس القسم قبل ندايس هد  كانون الثان   ن كل عام.
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لدائدم ب. ت سل لسماء لعضاء الدريس الفه جسرس غر  المثبفرن إلن عمهاء الكةرات ألغ اب تقوجم 
وجفولن عمره كل كةرس إحالس لسمممماء لعضممماء الدريس الفه جسمممرس ة  تةك الكةرس  ن غر  المثبفرن 
إلن األقسمممممام الم نرس إلبهاء ال لي ة  تمهيه ةف ة الفج بس لو الفثبرة ة   ممممموء الم اير  الوا دة 

 (  ن امه الف ةرمات وت  ب الفوصرس عةن  جةس الكةرس.27ة  المادة )
ل ضمممممممممو الدريس الفه جسمممممممممرس غر  المثبة لو المثبة المي يشممممممممم ل  تبس لدنن  ن  تبس ج. ال يجوز 

 عضو الدريس الفه جسرس الم  وب  و وع تثبرفه لن يبهي  ليه ة   و وع الفثبرة.
 د. ت سل توصرات الكةرات إلن  ئاسس الجا  س ئالل األسبوع األئر   ن هد  آذا   ن كل عام.

 الفالرس لفمهيه ةف ة تج بس عضو الدريس الفه جسرس لو تثبرفه:ت فمه الم اير   (:27المادة)
 -:ويشمل ،أ. األداء العلمي

 القرام بالفه جس.-1
 إ  اء البحوث واله اسات المبفك ة.-2
 اإله اف عةن بحوث الطالب وتقا ج ام ونشالاتدم ال ةمرس واال فماعرس وتو رددم عةمرًا وئةقرًا.-3
 .إ  اء اال فحانات والنهوات-4
 .االهف اك ة  المجالس والةجان الجا  رس وة  تةك الف  تشا ك ةردا الجا  س-5
 القرام بأي عمل يندض بالجا  س وجهةع بدا إلن الفقهم.-6
الفف غ لوا به ال ةم  ة  الجا  س وبمل لقصمممممن الجده لةندوب ب سمممممالفدا ال ةمرس واالحففاظ بالمسمممممفوى -7

  رادين البحث والفه جس والفو ره واإلدا ة.ال ةرع الالئ، بمكانس الجا  س ة  
 :ب. عالقات عضو الهيئة التدريسية

  ع لةبفه  ن حرث المساعهة واإل هاد. -1
  ع ز الئه ة  القسم والكةرس وال ا ةرن اآلئ جن ة  الجا  س  ن حرث احف ا ه لدم  وت اونه   دم. -2
خصممممممصممممممات المدنرس وجؤئم ة  االعفبا   ا  ع ز الئه ة  المجفمع  ن ئالل الجم رات وذلك ة  الف -3

 او    وف عنه  ن تفاعل  ع المجفمع بشكل عام.
 :ج. القدرات واإلمكانات، وتشمل

  وح المباد ة و ةكس اإلبهاع والقه ة عةن ل ح لةكا   هيهة. -1
  ثاب ته ة  تحقر، لاهاف الجا  س. -2
 وتواة  عنص  القرادة لهيه.   قه ته اإلدا جس -3
 لفزا ه باألع اف والقرم والفقالره الجا  رس والنظام ال ام. هى ا -4

 د. الرغبة والقدرة على تحمل المسؤولية اًلعتيادية والمسؤوليات اإلضافية من خالل:
 عضوجس الةجان والمجالس ة  القسم والكةرس والجا  س. -1
 عضوجس الةجان ة  ئا ج الجا  س. -2
 وتقبةه لة لي اآلئ .   هى تمف ه ب وح الف ج، -3

 هـ. مدى التزامه بالتفرغ للعمل في الجامعة.
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 الفصل الخامـس
 (1)العبء التدريسي والعمل اإلضافي ألعضاء هيئة التدريس        

( 12( تسمع سماعات   فمهة  ولاسمفاذ المشما ك والمسماعه )9لفه جسم  لاسمفاذ )ايكون ال بء  -ل (:28المادة)
 وجقصه بالساعس الم فمهة:  ( ئمس عش ة ساعس   فمهة15  فمهة ولةمه س )ا نف  عش ة ساعس 

  لمهة ساعس لسبوعرا ولفصل د اس  المحا  ة لمسفوى البكالو جوس لو الما سفر  لوالهكفو اه  -1
 واحه.

اإلهمم اف عةن  سممالس لالب واحه ة  اله اسممات ال ةرا  لمهة ةصممل د اسمم  واحه وبحه لقصممن  الث  -2
 ة ة  الفصل الواحه  إال إذا واة، ال ئرس عةن تجاوز اما الحه.ساعات   فمه

 ا  ل ا ة  ب ض الكةرات ذات الطبر س الفطبرقرس ةرفم تحهيه المقصود بممممممممممماالساعس الم فمهةا بق -3
  ن ال ئرس ب ه لئم  لي عمهاء امه الكةرات.

 :(2)ال مل اإل اة  ألعضاء اريس الفه جس ة  الفصل الصرف  -1 -ب    
 ي طن عضو اريس الفه جس سة ساعات   فمهة لسبوعرًا ةق . -        
 الفه جس لدمه ال ايس. ي ا ل ال مره   ا ةس عضو اريس -        
 لجمع برن الفه جس وحضو  المؤتم ات لو النهوات ة  الفصل الصرف .ال يجوز ا -        
 ألول والثان .ل مل اإل اة  ألعضاء اريس الفه جس ة  الفصةرن اا -2      

ب(  ن /19 ي طن عضو الدريس الفه جسرس لكث   ن ال بء المق   له حسب المادة )ال -        
نظام الدريس الفه جسممرس ة  لي  ن الفصممةرن األول والثان  إال ة  الحاالت الضمم و جس 

 وبمواةقس  ئرس الجا  س.
 .ل مل اإل اة  ألعضاء اريس الفه جس  ن ئا ج الجا  سا -3      

(  الث 3سم  ألي عضو اريس ته جس  ن الجا  ات لو المؤسسات األئ ى بفه جس )ي -        
 ساعات   فمهة لسبوعرًا ة  الفصل اله اس  كحه لعةن.

( سة ساعات   فمهة 6سم  ل ر  ال ا ةرن ة   ا  ات لو  ؤسسات لئ ى بفه جس )ي -        
 لسبوعرًا ة  الفصل اله اس  كحه لعةن.

( سممممممة سمممممماعات   فمهة زجادة 6 ي طن عضممممممو اريس الفه جس ة  الجا  س لكث   ن )ال -4      
 عةن ال بء الفه جس  المق   له دائل الجا  س وئا  دا.

 الفصل السادس
 اإلجـازات

 اإلجازات السنوية .1
سمنوجس اإل ازات ال(  ن نظام االدريس الفه جسمرسا توزع 22ل.  ع   اعاة لحكام الفق ة )ل(  ن المادة ) (:29) المادة

 ألعضاء الدريس الفه جسرس عةن النحو الفال :

                                                
 )العنوان فقط(. 23/1/2008تاريخ  1/2008لسته رقم في جومرفقاته عدل بقرار مجلس األمناء  (1)

 23/1/2008تاريخ  1/2008قرار مجلس األمناء ومرفقاته في جلسته رقم  (2)
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يسمممفح، عضمممو الدريس الفه جسمممرس ة  لي  ن الكةرات إ ازة لسمممبوع  ن لصمممل إ ازته السمممنوجس  -1
 م يسممممممممممفوة  باق  امه   ئالل الفف ة  ا برن الفصممممممممممةرن اله اسممممممممممررن األول والثان   ن كل عام

 اإل ازة ئالل ال طةس الصرفرس.
توزجع باق  إ ازة عضمممممممممو اريس الفه جس ة  الكةرات الف  تفطةب لبر س ال مل ةردا و ود  يفم -2

لعضاء الدريس الفه جسرس ئالل ال طةس الصرفرس  بمو ب  هاول يق اا  ئرس الجا  س بناء عةن 
تنسمممممممممرب  ن ال مره المخفص وتو ممممممممم  امه الجهاول األعمال المنولس بكل  ندم ئالل المهة 

 الباقرس.
توزجع إ ازات ال مهاء و هي ي الم اكز بق ا   ن ال ئرس حسممممب لبر س عمةدم ل ا إ ازات يفم  -3

 و واةقس  ئرس الجا  س.   ساء األقسام ةفمن   ن قبل ال مره المخفص
يبة   ئرس القسم ال مره ئطرا عن عودة عضو الدريس الفه جسرس المجاز لو عهم عودته ئالل  -4

 وجبة  ال مره ذلك ئطرا إلن  ئاسس الجا  س ئالل لسبوع. يو رن  ن تا جخ انفداء إ ازته 
ب. يقهم لةب اإل ازة وةقا لنموذج   رن   فمه لهى الجا  س  وتبرن ةره اإليضمممممممممممممماحات الالز س 

 إل  اءات اإل ازة.
ج. تَ ه اإل ازة السممنوجس ل ضممو الدريس الفه جسممرس عن عمل ةصممةرن  وال ت طن إال دة س واحهة ب ه 

 انقضاء ةصةرن.
 

 إجازات التفرغ العلمي واإلجازات دون راتب .2
ل. تقهم لةبات اإل ازات دون  اتب لو إ ازات الفف غ ال ةم  قبل  ال س لهمممممممد   ن بهايس الفصمممممممل  (:30) المادة

 المي سرف رب ةره عضو الدريس الفه جسرس.
ه ب. يفضمممممممممممن لةب اإل ازة دون  اتب ال مل المي سممممممممممرقوم به عضممممممممممو اريس الفه جس ئالل ام

 اإل ازة و كان قضائدا.
ج. يفضمممممممن لةب إ ازة الفف غ ال ةم   خططا لةبحث لو األبحاث الف  سممممممرقوم بدا عضممممممو اريس 

 الفه جس و كان إ  ائدا.
د. ال تحسب اإل ازة بهون  اتب الف  تمن  ل ضو اريس الفه جس ألغ اب النقل  ن  تبس إلن  تبس 

 لعةن.
 غ ال ةم  لو اإل مممازة دون  اتمممب كفمممايمممس ال مممهد المفبق   ن القمممائمرن ي اعن عنمممه  ن  إ مممازة الفف (:31المادة)

وال يجوز ألي سمممممممبب  ن األسمممممممباب لن يقل   بالفه جس ة  القسمممممممم لف طرس األعباء الفه جسمممممممرس ةره
ال   وة   مرع األحوال  الفاصمممممل الز ن  برن إ ازة الفف غ ال ةم  واإل ازة دون  اتب عن سمممممنفرن

%(  ن عهد لعضمممممممممممماء 15ة  آن واحه عةن )   رن باإل ازة بنوعردايجوز لن تزجه نسممممممممممممبس المفمف
الدريس الفه جسممممممممرس  المو ودين ة  ذلك القسممممممممم  عنه بحث الطةبات   وججوز اسممممممممفثناء تجاوز امه 

 النسبس ة  حاالت ئاصس يقه اا  جةس ال مهاء وج ى لندا ة   صةحس الجا  س.
إ ازة تف غ عةم  لن يقهم إلن ال مره عن ل ج،  ئرس  عةن عضممممو الدريس الفه جسممممرس المي  ن -ل (:32المادة)

تق ج ا ةصةرا عن سر  البحوث ال ةمرس الف  يقوم بدا ئالل إ ازته وتق ج ا ندائرًا ب ه عودته   القسم
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وإلن عمادة   وعةن ال مره لن ي سمممل نسمممخس ن امه الفقا ج  إلن  ئاسمممس الجا  س  عن تةك البحوث
 البحث ال ةم .

الفه جس لن يشمممممممر  ة   كان با ز  ن البحث المنشمممممممو  إلن لن البحث قه  عةن عضمممممممو اريس-ب
 ل  ي ئالل إ ازة الفف غ.

 
 اإلجازات المرضية والطارئة .3

يطب، قانون ال مل األ دن  ةرما يف ة، باإل ازات الم  ممرس ألعضمماء اريس الفه جس  ن حرث  هة  (:33) المادة
 الفه جس.اإل ازة واأل و  الف  يفقا ااا عضو اريس 

ل. إذا لم يشمممممف عضمممممو اريس الفه جس ب ه اسمممممفنفاذ اإل ازة الم  مممممرس المق  ة حسمممممب قانون ال مل  (:34) المادة
األ دن  يفقا مممن نصمممف  اتبه  ع نصمممف ال الوات عن الشمممد  الثان   ن الم ب  وإذا لم يشمممف 

ب عن عمةمه الم جض ب مه ذلك يجوز لةم  ع المخفص بالف ررن النظ  ة  إندماء ئه اته إذا ت رم
 عش ة ليام  فصةس.

ب. ل ايات احفسمممماب ت وجض ندايس الخه س واالدئا  واألقه رس ت ه اال ازة الم  ممممرس المنصمممموص 
 عةردا ة  امه المادة ئه س ة ةرس.

لسمابرع ب اتب كا ل  ع  تسمفح، عضمو اريس الفه جس الحا ل عنه الوالدة إ ازة ل و س  هتدا عشم ة (:35المادة)
ن تق ج  لب   صمممممممهق  وال تهئل امه اإل ازة ة  حسممممممماب اإل ازات الم  مممممممرس ال الوات بناء عة

لوالسنوجس لو اإل ازات ال اديس عةن لن ال تقل  هة اإل ازة ب ه الو ع عن سفس لسابرع وجطب، ة  
 ذلك قانون ال مل األ دن . 

 الحاالت الفالرس: لك ة لة ئرس بناًء عةن تنسرب ال مره  ن  عضو اريس الفه جس إ ازة لا ئس وذ (:36المادة)
 ل.  ال س ليام ة  حالس وةاة لحه الوالهين  الزوج لو الزو س  لحه األبناء  لو لحه األئوة لو األئوات.

 ب. يوم واحه ة  حالس وةاة ال م لو الخال  وال مس لو الخالس  والجه لو الجهة.
عضممممو اريس الفه جس إ ازة ال تزجه عةن لة ئرس ب ه لئم  لي ال مره المخفص و ئرس القسممممم  ن   (:37) المادة

 ال س لسممممابرع ألداء ة جضممممس الحش همممم جطس لن يكون قه ل ضممممن سممممنس واحهة عةن األقل ة  ئه س 
 الجا  س ولم ة واحهة لرةس الخه س ة  الجا  س.

 أحكام عامة لإلجازات .4
 ل. تكون لةبات اإل ازة بجمرع لنواعدا واأل وبس عندا ئطرس.  (:38) المادة

تبهل اإل ازة  ن يوم انفكاك عضممممممممممممو اريس الفه جس عن ال مل وتنفد  بندايس الروم السمممممممممممماب، ب. 
 .السفيناف عضو اريس الفه جس ل مةه

ج. ال يف ك عضمممو اريس الفه جس عمةه قبل لن يسمممفةم إهممم ا ا ئطرا بالمواةقس عةن إ ازته إال ة  
 الحاالت اال ط ا جس.

زة تا جخ ابفهاء اإل ازة وتا جخ انفدائدا والمكان المي د. يبرن عضمممو اريس الفه جس ة  لةب اإل ا
 يود لن يقض  ةره إ ازته وعنوانه ة  ل ناء اإل ازة والروم المي ي غب لن ي ود ةره لة مل.

 ام. تحهد الم ا ع المخفصس  هة كل إ ازة تواة، عةردا.
عةردا وإبالغدا ل ضمممممو  و. ال يجوز تقصمممممر  اإل ازة لو تأ رةدا لو إل ا اا لو قط دا ب ه المواةقس

 اريس الفه جس إال ألسباب تقفضردا  صةحس ال مل.
كل عضممممو اريس ته جس ال ي ود إلن عمةه ب ه انفداء  هة إ ازته  باهمممم ة يح م  ن  اتبه وعالواته  (:39المادة)

عن  هة غرابه ابفهاء  ن الروم الفال  المي انفدة ةره إ ازته. وإذا زادت  هة ال راب عةن  ال س 
 سابرع  فصةس بال عم   ش وع ُيَ ه ةاقها لوظرففه اعفبا ا  ن تا جخ ال راب ب ه انفداء اإل ازة.ل
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عةن  ئرس القسممممممممم إبالغ ال مره ئطرا عن لي ت رب ل ضممممممممو الدريس الفه جسممممممممرس ئالل يو رن  ن  (:40المادة)
 تا جخ ت ربه  وعةن ال مره لن يبة  ذلك إلن  ئاسس الجا  س ئطرا ئالل لسبوع.

 

 لفصل السابعا
 األساتذة الزائرون والمحاضرون المتفرغون 

ل. يجوز لن ي رن لسمفاذا زائ ا  ن كان يحمل لقب األسمفاذيس  ن إحهى الجا  ات الف  ت ف ف بدا  (:41) المادة
 الجا  س وذلك بالف اقه   ه لة مل ة  الجا  س لمهة ةصل د اس  واحه عةن األقل قابل لةفجهيه.

الزائ ون والمحا ممممممممم ون المفف غون ب قود تحهد هممممممممم وف ال مل وال اتب وليس ي رن األسممممممممماتمة ب. 
 ه وف لئ ى يفم االتفاق عةردا.

يجوز لن ي رن حمةس اله  ات الجا  رس والشممممممممممدادات الم  و ممممممممممس عةن لجنس   ادلس الشممممممممممدادات  (:42المادة)
رندم ة  وجبة ة   و ممممممموع ت ر  لةم ادلس  حا ممممممم جن  فف غرن  ب اتب يحهد ة   ممممممموء  ؤاالتدم

 .عضوجس الدريس الفه جسرس ة  الجا  س عنه   ادلس هداداتدم
 ال ئرس  كةف بفنفرم امه الف ةرمات. (:43المادة)
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 تعليمات أجور ساعات العمل اإلضافي للمحاضر غير المتفرغ (2)
 2018وعضو هيئة التدريس لسنة 

 للرواتب والعالوات في جامعةأ من النظام الداخلي /7صادرة بموجب المادة 
 2018( لسنة 4جرش رقم )

تسمممممن امه الف ةرمات ات ةرمات ل و  سمممماعات ال مل اإل مممماة  لةمحا مممم  غر  المفف غ وعضممممو اريس  (:1) المادة
 (1)ا وج مل بدا  ن تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء.م 2018الفه جس لسنس 

الق جنس عةن  حرثما و دت الم ان  المخصمممممممممممممصمممممممممممممس لدا لدناه  ا لم تهلتكون لةكةمات وال با ات الفالرس  (:2) المادة
 ئالف ذلك:
  . ا  س      :الجامعــة
  . جةس ل ناء الجا  س  :المجلــس
  . ئرس الجا  س  :الرئيـــس
 عمره كل كةرس.  :العميــــد
  هي  دائ ة القبول والفسجرل ة  الجا  س.  :المديــــر

  .المالرس ة  الجا  سالهائ ة  :الدائرة المالية
تصمممم ف ل ضممممو اريس الفه جس لو المحا مممم  غر  المفف غ المكةف بالفه جس اإل مممماة  عن كل سمممماعس  (:3) المادة

 :(2)ته جس ة ةرس المبال  المحهدة الف  تفناسب  ع ال تبس األكاديمرس كالفال 

 األجرة بالدينار الرتبة األكاديمية
 من داخل الجامعة

 األجرة بالدينار
 خارج الجامعةمن 

 25 20 األسفممممماذ -ل
 20 17 األسفاذ المشا ك -ب
 15 14 األسفاذ المساعه -ج
 12 10 المحا   الحاصل عةن د  س الما سفر  -د

اريس الفه جس  ي بأ كشمف سماعات ال مل اإل ماة  الم فمه وة، نموذج   ه لدما ال  ب  ن قبل عضمو (:4) المادة
المكةف بال مل اإل ممماة  ة  ندايس الفصمممل وجفم توقر ه  ن قبل  ئرس القسمممم لو المحا ممم  غر  المفف غ 

 وال مره.
تفولن دائ ة القبول والفسمممجرل ة  الجا  س تهقر، كشممموةات السممماعات اإل ممماةرس ة   ممموء نصممماب عضمممو  (:5) المادة

ي  دا  ن المهالدريس الفه جسرس  والمحا   غر  المفف غ ة  الفصل اله اس   وق ا  الفكةرف  و يفم توقر 
  .إق ا ًا بصحفدا

تقوم الهائ ة المالرس بصممممممم ف األ و  المسمممممممفحقس ل ضمممممممو الدريس الفه جسمممممممرس لو المحا ممممممم  غر  المفف غ  (:6) المادة
المكةف بفه جس سمماعات ال مل اإل مماة  ب ه تهقر، الكشمموةات وتسممةرم ال ال ات الندائرس ل ئرس القسممم  

  . ئاسس الجا  س وذلك ة   وء الق ا  الصاد  بفكةرفه  ن
 يبة ال ئرس ة  الحاالت الف  لم ي د عةردا نص ة  امه الف ةرمات.  (:7) المادة
 .امه الف ةرماتل ئرس  كةف بفنفرم ا (:8) المادة

                                                
 م. 2/9/2004" تاريخ 4في جلسته رقم " 21/4/2004سبق أن أقر مجلس األمناء هذه التعليمات بموجب قراره رقم  (1)

 م. 17/3/2011" تاريخ 4/2010/2011سبق أن أقر مجلس األمناء هذه االتعديالت في جلسته رقم " (2)
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 2018تعليمات الموظفين في جامعة جرش لسنة  (3)
 ( من النظام الداخلي للموظفين في جامعة جرش 52صادرة بمقتضى المادة )

 م2018 ( لسنة2رقم )
 

تسمممممممممممممن امه الف ةرمات ات ةرمات الموظفرن ة   ا  س     لسممممممممممممنس   اوج مل بدا اعفبا ًا  ن تا جخ  (:1) المادة
 (1).إق ا اا  ن  جةس األ ناء

 يكون لةكةمات وال با ات الفالرس  حرثما و دت ة  امه الف ةرمات الم ان  المخصممممممصممممممس لدا لدناه  الم (:2) المادة
 ئالف ذلك:تهل الق جنس عةن 

  . ا  س      :الجامعــــة
  جةس ل ناء الجا  س.  :المجلــــس
  . ئرس الجا  س  :الرئيــــس

  . جةس عمهاء الجا  س :مجلس العمداء
  .عمره الكةرس لو عمره هؤون الطةبس  :العميــــد
  .لي دائ ة تنشأ ة  الجا  س بمقفضن األنظمس المطبقس ةردا  : الدائــــرة
  . هي  لي  ن الهوائ  ة  الجا  س  :المديــــر
  .لجنس هؤون الموظفرن  :اللجنــــة
كل هممممممممممممخص ي رن بق ا   ن الم  ع المخفص بمقفضممممممممممممن نظام الموظفرن ة   :الموظـــ 

الجا  س والف ةرمات الصمممممممممماد ة بمو به ة  وظرفس  ه  س ة   هول تشممممممممممكرالت 
وال يشمممممممل ذلك المسممممممفخهم   هوظائف الجا  س بما ة  ذلك الموظف الم رن ب ق

  .بأ و  يو رس
  .لبرب الجا  س لو الةجنس الطبرس الم فمهة  ن الجا  س :المرجع الطبـي

 جموعس  ن الوظائف ذات د  ات و واتب و واصممفات و سممؤولرات  حهدة لدا  :الفئــــــة
  .بمقفضن نظام الموظفرن ة  الجا  س وامه الف ةرمات الصاد ة بمو بس

 .تس ي لحكام امه الف ةرمات عةن  مرع الموظفرن ال ا ةرن ة  الجا  س (:3) المادة
 وجثبة عم ه حسب هدادة  رالده ال سمرس.  يه ج عم  الموظف ة  ق ا  ت ررنه ألول   ة (:4) المادة
يجوز لن تحفسمممب لةموظف عنه ت ررنه ألول   ة ليس ئب ات سمممابقس اكفسمممبدا ب ه حصممموله عةن المؤال  (:5) المادة

ل ةم  المطةوب لةوظرفس وبحه لقصمممممممن ئمس سمممممممنوات عةن لن تكون تةك الخب ات  ف ةقس بنوع ال مل ا
 المي سرسنه إلره ة  الجا  س وبق ا   ن الةجنس.

 يفم ت ةرع الموظف الم رن عةن الكاد   ن ةيس إلن ةيس لعةن حسب الش وف الفالرس: (:6) المادة
 سنوات ة  الفيس الف  تم ت ررنه ةردا.( 10ل. لن يكون الموظف قه لتم عةن األقل )

 .ب.لن يكون اناك وظرفس هاغ ة ة  الفيس الم اد ت ةرع الموظف إلردا
 لن يكون الموظف قه حصل عةن تقهي   مفاز ة  الفقا ج  السنوجس   ترن عةن األقل. .ج
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 لة ئرس  ن  الموظف إ ازة لا ئس ة  الحاالت الفالرس: (:7) المادة
 وات.حالس وةاة لحه الوالهين  الزوج لو الزو س  لحه األبناء لو لحه األئوة لو األئ ل.  ال س ليام ة 

 ب. يوم واحه ة  حالس وةاة ال م لو الخال  ال مس لو الخالس  والجه لو الجهة.
ج. إذا زادت  هة اإل ازة الطا ئس عن ذلك تحسممم  ن  صممره إ ازات الموظف السممنوجس  وة  حالس عهم 

  ن  اتبه. تواة   صره تحسم
 :(2)يص ف لةقائمرن بمسؤولرات إدا جس ة  الجا  س عالوة إدا جس هد جس عةن النحو الفال  (:8المادة )

 دينا اً  45  المهي  
 دينا اً  25  ئرس القسم/الوحهة 
 دينا اً  15    ئرس الش بس 

 ال ئرس  كةف بفنفرم امه الف ةرمات.  (:9المادة)
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 2018تعليمات السل  في جامعة جرش لسنة  (4)
 ( من النظام المالي الداخلي 32صادرة إستنادااألحكام المادة )

 م2018( لسنة 3في جامعة جرش رقم )
 

 التعريفات
ا وُج مل بدا اعفبا ًا  ن تا جخ م2018تسمممممن امه الف ةرمات ات ةرمات السممممةف ة   ا  س     لسممممنس  (:1) المادة

 .(1)ل ناء الجا  سإق ا اا  ن  جةس 
هل تيكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت ة  امه الف ةرمات الم ان  المخصصس لدا لدناه  الم  (:2) المادة

 الق جنس عةن ئالف ذلك: 
  . ا  س     :الجامعــة
  . ئرس الجا  س :الرئيــس
  .لي عمره ة  الجا  س :العميــد

  . ةرمات عةن  مرع الشؤون المالرس الخاصس بالجا  ستس ي لحكام امه الف (:3) المادة
لة ئرس المواةقس عةن  ن  سمممةفس  اتب لشمممد  واحه لمن لندن سمممنس واحهة ئه س ة ةرس ألي  ن ال ا ةرن  (:4) المادة

ي عةن لن يبهل تسمممممهيهاا  ن  اتبه اعفبا ًا  ن الشمممممد  الم ة  الجا  س بناء عةن تنسمممممرب المهي  المال 
 ية  الشد  المي ص ةة ةره السةفس واالنفداء  ن ذلك بندايس السنس المالرس. 

 ل. يفم ص ف امه السةف حسب النموذج الم ه  ن قبل الهائ ة المالرس ة  الجا  س. (:5) المادة
  ة  الجا  س ه جطس لن يكون  جموع  اتبردما لكث ب. يقهم المسفةف  مانًا بكفالس ا نرن  ن ال ا ةرن

  ن  اتبه.
  .ال ئرس  كةف بفنفرم امه الف ةرمات :(6المادة )
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 م2018تعليمات بدًلت اًلنتفاع من مرافق جامعة جرش لسنة  (5)
 ( من النظام المالي الداخلي في جامعة جرش 30صادرة بموجب المادة )

 م2018( لسنة 3رقم)
 

ا وج مل بدا 2018تسمممممممممن امه الف ةرمات ات ةرمات بهالت اإلنففاع  ن   اة،  ا  س     لسممممممممنس  (:1) المادة
 (1) اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء.

م تكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت ة  امه الف ةرمات الم ان  المخصصس لدا لدناه  ا ل :(2) المادة
 ذلك:تهل الق جنس عةن ئالف 

  . ا  س      :الجامعـــة
  . ئرس الجا  س  :الرئيـــس
  . جةس ال مهاء ة  الجا  س  :المجلـــس
 ال مره المخفص ة  الجا  س  :العميــــد

 لجنس ال طاءات الم كزجس ة  الجا  س  :لجنة العطاءات
  هي  الشؤون المالرس ة  الجا  س  :المدير المالـي

 امه الف ةرمات عةن  مرع الشؤون المالرس المف ةقس ببهالت االنففاع  ن   اة، الجا  ستس ي لحكام  (:3) المادة
  .وه وف تأ ر اا

يجوز تأ ر    اة، الجا  س لما ةره  صةحفدا ألهخاص لو  ؤسسات  سمرس لو غر   سمرس  لو لي  (:4) المادة
 .اريس لو  دس يواة، عةردا ال ئرس

 قبل البهء ة  لي إ  اءات تأ ر  لي   ة،  ن   اة، الجا  س.تؤئم  واةقس ال ئرس   (:5) المادة
 وتفبع ة  ل ح عطاءات الفأ ر  وإحالفدا  اإل  اءات تفولن لجنس ال طاءات  تأ ر     اة، الجا  س (:6) المادة

 ة  الجا  س. نفسدا المف ةقس بال طاءات المنصوص عةردا ة  نظام الةوازم واأله ال
   اة، الجا  س بمو ب عقه ئط  يب م برن الجا  س وبرن المسفأ  .يفم تأ ر   (:7) المادة
 يحهد المجةس ل و   اسف مال صالس األل اب ال جا رس  ة  الجا  س وه ولدا. (:8) المادة
 ال ئرس  كةف بفنفرم امه الف ةرمات. :(9) المادة
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 2018تعليمات تأجير أموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة لسنة  (6)

 ( من النظام الداخلي للوازم واألشغال42صادرة بموجب المادة )

 2018( لسنة 5في جامعة جرش رقم ) 

اوج مل بدا م2018تسمن امه الف ةرمات ات ةرمات تأ ر  ل وال الجا  س المنقولس وغر  المنقولس لسنس  (:1) المادة
 .(1)اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء

 التأجيرالباب األول: 
 .تأجير أموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة

عةن  تكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت الم ان  المخصصس لدا لدناه  ا لم تهل الق جنس (:2) المادة
 ئالف ذلك.
  ا  س      :الجامعــــة
 . ئرس الجا  س  :الرئيــــس

 .الجا  س هي  الشؤون المالرس ة   :المدير المالـي
 .لجنس ال طاءات الم كزجس ة  الجا  س :لجنة العطاءات
 األ وال المنقولس وغر  المنقولس الف  تمةكدا الجا  س لو تفص ف بدا بمقفضن :أموال الجامعـة

 القوانرن واألنظمس والف ةرمات الناةمة.
ضممممممممممممممس عن حا فدا لو كانة   هة يجوز تأ ر  ل وال الجا  س المنقولس وغر  المنقولس إذا كانة ةائ (:3) المادة

لةفأ ر   وجفم تأ ر  تةك األ وال لف طرس حا ات الجا  س وبما يحق،  صمممممةحفدا وذلك ألهمممممخاص لو 
  ؤسسات  سمرس لو غر   سمرس لو أليس اريس لو  دس يواة، عةردا ال ئرس.

  وإحممالفدمما اإل  اءات تفولن لجنممس ال طمماءات تممأ ر  ل وال الجمما  ممس وتفبع ة  ل ح عطمماءات الفممأ ر (:4) المادة
( 5نفسدا المف ةقس بال طاءات المنصوص عةردا ة  النظام الهائة  لةوازم واأله ال ة  الجا  س  قم )

 .م2018لسنس 
 يفممم تأ ر  ل موال الجا  س بمو ب عقه ئط  يب م برن الجا  س والمسفأ   يفضمن  ا ية : (:5) المادة

 و نسرفه.ل. اسم المسفأ   وهد ته و دنفه 
 .ب. قرمس بهل اإليجا 

 .ج. كرفرس تأديس بهل اإليجا 
 .د.  هة اإليجا 

 .ام. تا جخ ابفهاء اإليجا 
 و. ال ايس الف  تم  ن ل ةدا تأ ر  المال غر  المنقول )المأ و (.

 .ز. لوصاف المأ و  و ةحقاته
 .ح. كرفرس اسف مال المأ و 

 .المأ و تحهيه الخه ات الف  سفقه دا الجا  س  ع  ف.
 .ي. لي ه وف لئ ى ت ااا الجا  س   و جس
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وت هيل ال قود الف  يفم تجهيهاا كةما   لمجةس ال مهاء تحهيه ل و  ل وال الجا  س الف  يفم تأ ر اا (:6) المادة
  لى ذلك  ناسبًا.

ل ايات عةمرس لو يجوز تأ ر  قاعات الجا  س و ه  اتدا وصممممممممماالتدا و العبدا ال جا مممممممممرس و زا عدا  (:7) المادة
 قاةرس لو ةنرس لو  جا ممممرس لو اسممممفثما جس وغر اا  ن النشممممالات الف  ال تف ا ب  ع ةةسممممفس الجا  س 

 ولاهاةدا لو بما ال يخالف القوانرن والنظام ال ام  وال يسم  باسفخها دا ألغ اب هخصرس.
ذج الم ه لدمه ال ايس وذلك قبل  ال س لسمابرع تقهم الجدس ال اغبس ة  االسمفيجا  لةبًا لة ئرس وةقًا لةنمو  (:8) المادة

 عةن األقل  ن  وعه النشاف  ولة ئرس ة  حاالت ئاصس يقه اا الفنازل عن اما الش ف.
إذا واةقة الجا  س ت ةم الجدس الف  تقه ة بطةب االسمممممممممفيجا  بالق ا  وجوقع المسمممممممممفأ    ع الجا  س  (:9) المادة

 .الف ةرمات والش وف الخاصس باسف ماالت الم اة، المسفأ  ةاالتفاقرس الخاصس بملك وجةفزم بدا وب
عةن الجدس ال اغبس ة  االسمممممممممممممفيجا  لن تحصمممممممممممممل عةن المواةقات ال سممممممممممممممرس  ن الجدات الحكو رس  (:10) المادة

 .المخفصس لةقرام بدما النشاف قبل توقرع االتفاقرس الخاصس به

 الباب الثاني
 اًلستئجار
 وغير المنقولةاستئجار األموال المنقولة 

يجوز اسفيجا  األ وال المنقولس وغر  المنقولس  ن المؤسسات ال سمرس لو غر  ال سمرس لو  ن لي  (:11) المادة
هممممممخص اعفبا ي بما يحق،  صممممممةحس الجا  س عةن لن تؤئم  واةقس ال ئرس قبل البهء ة  إ  اءات 

  .اسفيجا  امه األ وال
 واةقس ال ئرس اسمممممفيجا  األ وال المنقولس وغر  المنقولس  وتفبع ة  ل ح تفولن لجنس ال طاءات ب ه  (:12) المادة

ال طاءات وإحالفدا نفس اإل  اءات المف ةقس بال طاءات المنصممممممممممممموص عةردا ة  النظام الهائة  
وتكون ق ا ات اسمممفيجا  تةك األ وال الصممماد ة  2018( لسمممنس 5لةوازم واألهممم ال ة  الجا  س  قم ) 

   س لةفصهي، وةقًا لةنظام المشا  إلره.عن لجنس ال طاءات ئا
يفم اسمفيجا  األ وال المنقولس وغر  المنقولس بمو ب عقه ئط  يب م برن الجا  س والمؤ   يفضممن  (:13) المادة

 .األ و  الففصرةرس لدمه األ وال وقرمس بهل اإليجا  وكرفرس تأديفدا كاةس وليس ه وف لئ ى 
ق ا  ة  كل  سممممممممألس تف ة، باإليجا  واالسممممممممفيجا  إذا لم يكن اناك نص ل. ال ئرس او صمممممممماحب ال (:14) المادة

 ص ج  بخصوصدا حول تطبر، لي حكم  ن لحكام امه الف ةرمات.
ب. إذا وقع ئالف حول تطبر، لي حكم  ن لحكممام امممه الف ةرمممات يحممال  ثممل اممما الخالف إلن 

  جةس ال مهاء لةبة ةره واتخاذ الق ا  المناسب.
 .ل ئرس  كةف بفنفرم امه الف ةرماتا (:15) المادة 
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 م 2018تعليمات منازل الطلبة في جامعة جرش الخاصة لسنة  (7)

 ( من النظام المالي الداخلي في جامعة جرش32صادرة بمقتضى المادة )
 م2018( لسنة 3رقم )

بدا اعفبا ًا  ن  اوج ملم2018تسممممن امه الف ةرمات ات ةرمات  نازل الطةبس ة   ا  س     لسمممنس  (:1) المادة
 (1)تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء.

م تكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت ة  امه الف ةرمات الم ان  المخصصس لدا لدناه  ا ل (:2) المادة
 تهل الق جنس عةن ئالف ذلك: 

 . ا  س     : الجامعـة
 . ئرس  ا  س     : الرئيـس
 .عمره هؤون الطةبس : العميــد
  .الموظف المي يش ف عةن  نزل الطالب و  اةقه : المشـرف
  .الموظفس الف  تش ف عةن  نزل الطالبات و  اةقه : المشرفـة
  .المنزل المي ت هه الجا  س لسكن لالبدا : المنــزل

 تس ي لحكام امه الف ةرمات عةن  مرع  نازل الطةبس ة   ا  س    . (:3) المادة
 الطةبس ة   نازل الطةبس وةقًا لةش وف الفالرس:يفم قبول  (:4) المادة

 لن يكون  قبواًل ة  الجا  س و نفظمًا باله اسس ةردا. .1
 .لن يكون حسن السر ة والسةوك .2
 لن تفواة  األ اكن الشاغ ة ة  المنزل. .3
 لن تقه  حا فه لةسكن ة   نازل الجا  س عةن  وء األسس الف  تحهداا عمادة هؤون الطةبس.  .4
نموذج لةب االلفحاق بالمنزل ة  الوقة المي تحهده عمادة هممممممممممؤون الطةبس ة  بهايس لن ي بئ   .5

  .كل ةصل د اس 
 لن يف ده بااللفزام بف ةرمات المنزل واإلقا س ةره المقف نس بفوقرع ول  ل   الطالب.  .6
لن يكون ئالرًا  ن األ  اب الم هيس وال قةرس ولن يحضممممممممممممم  همممممممممممممدادة لبرس تثبة ئةوه  ن امه  .7

 ب و  فمهة  ن لبرب الجا  س.األ  ا
 لن يسهد األ و  المق  ة لةسكن ة  المنزل قبل بهايس الفصل اله اس . .8

 يفم تجهيه إقا س الطالب ة  المنزل وة، األسس الفالرس: (:5) المادة
. ت بيس نموذج لةب تجهيه السمممممممممممممكن لهى عمادة همممممممممممممؤون الطةبس وتقهيمس إلن ال مره قبل ندايس 1

 ل ةصل د اس .األسبوع األئر   ن ك
يصممممممممممه  ال مره ق ا ه بفجهيه إقا س الطالب ة  المنزل  ولة مره ة  حاالت ئاصممممممممممس لن ية    .2

 تجهيه إقا س الطالب بفنسرب  ن المش ف ة  بهايس كل ةصل د اس .
 يحسب الفصل الصرف  ألغ اب بهالت اإليجا  نصف ةصل د اس . (:6) المادة
 ة  بهايس ال ام الجا    يفضمن الفزا ه بما ية :عةن الطالب لن يوقع ت دهًا  (:7) المادة
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  .الدهوء ة  المنزل -1
  .النظاةس ة  المنزل عا س وة  غ ةفه ئاصس والفنظرف الرو   ل  ةفه وحسن ت تربدا -2
  .المحاةظس عةن ل اث المنزل ولواز ه و  اةقه ونظاةفدا -3
وعهم اسممممممممممممف مالدا دون إذن  سممممممممممممب،  ن المحاةظس عةن لدوات غر ه  ن المين يقرمون ة  المنزل  -4

 .لصحابدا
 المبرة ة  المكان المخصص له وال يسم  بف رر ه إال بحذن  سم   ن المش ف. -5
عهم السممممممماح لضممممممروف الطةبس لو لقا بدم لو لي هممممممخص  ن ئا ج المنزل بالمبرة ة  المنزل لو  -6

  .البقاء ةره ب ه الموعه المحهد لةزجا ة
  .ت ئا ج لقسام المنزل بمالبس النومحظ  الفجول لةطالبا -7
 تجدرز الو بات الخفرفس والقدوة والشاي ة  المطبخ وجمنع ذلك ة  غ ف النوم. -8
  .حظ  إدئال المش وبات الكحولرس والمخه ات وت الردا ة  المنزل -9

 حظ  تهاول الكفب والنش ات والمجالت واأله لس المخةس باألئالق ال ا س. -10
األهممراء الثمرنس ة  صممنهوق األ انات الخاص لهى  شمم ف المنزل بمو ب إيصممال  سممم  إيهاع  -11

 يحففظ به  وبخالف ذلك يفحمل  سؤولرس ةقهان ليس حا ات لم تسةم لةمش ف وتودع ة  الصنهوق.
يكون اسمممممممفقبال الزوا  المسمممممممموح لدم بالزجا ة  ة  قاعات االسمممممممفقبال ةق   ممممممممن المواعره الف   -12

 هؤون الطةبس. تحهداا عمادة
يمنع اسممممف مال السممممخانات و كاوي المالبس الكد بائرس دائل غ ف الطةبس وجفم ك  المالبس ة   -13

  .ال  ف المخصصس لملك
عهم اسمممف مال الداتف الخاص بالمنزل إال لةضممم و ة ةق   وجكون الطالب  سمممؤواًل عن المكالمات  -14

 الف  تصه  عن غ ةفه ودةع ل و اا المق  ة.
 .ظ األل مس القابةس لةفةف ة  المطبخحف -15
عهم اسف مال األ دزة الصوترس كالممياع والمسجل بصو ة تزعش المقرمرن ة  المنزل والمجاو جن  -16

 له.
 ه وف   اد ة المنزل: (:8) المادة

. ال يسممم  لةطالب بالمبرة ئا ج المنزل ئالل ليام الهوام األسممبوع  إال لةضمم و ة وبف ده وب ةم ول  1
  ه و واةقس ئطرس  ن إدا ة المنزل وب ه ت بيس النموذج الخاص بالمبرة ئا ج المنزل.ل 

. ال يسمممممممممم  لةطالب بالمبرة ئا ج المنزل ة  عطةس ندايس األسمممممممممبوع وليام ال طل ال سممممممممممرس إال عنه 2
ة األقا ب الوا دة لسمممما ام ة  اإلق ا  المي واة، عةره ول  ل  ه وب ه ت بيس النموذج الخاص بالمبر

 ئا ج المنزل.
 . عةن الطالب ال ودة إلن المنزل ة  الموعه المي تحهده عمادة هؤون الطةبس.3
. عةن الطالب لن يحصممممممل عةن إذن ئط   ن المشمممممم ف عنه االهممممممف اك ة  ال حالت الف  تنظمدا 4

 الجا  س عةن لن يفم قبل بهء ال حةس بأ بع وعش جن ساعس عةن األقل.
ئا ج األ دن ب حالت ئاصمس تنظمدا الجا  س دون إذن ئط   سمب،  ن . ال يسمم  لةطالب بالسمف  5

  .ول  ل  ه
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  -:ال قوبات الفأديبرس (:9) المادة
 -ة  حال  خالفس الطالب ألحكام امه الف ةرمات توقع عةره ال قوبات الفأديبرس الفالرس: -1

 .الفنبره الشفوي والخط  -ل
  .األول والثان  والندائ   اإلنما  بأنواعه الثال س -ب
  .الح  ان  ن  ما سس نشالات المنزل لفف ة  حهدة -ج
 الف  جم بما ال يقل عن  ثة   من ه اء المادة المفةفس. -د
  .الفصل  ن المنزل لمهة ةصل د اس  واحه لو لكث  -ام
  .الفصل  ن المنزل ندائراً  -و

ال مره ال قوبات األئ ى عةن لن تكون ال قوبفان يوقع  شم ف/ شم ةس المنزل عقوبس الفنبره  وجوقع  -2
و ( بناء عةن توصممممرس لجنس تحقر، يشممممكةدا ال مره وةقًا ألحكام ت ةرمات تأديب الطةبس ة    )امممممممممممممممممم

 الجا  س.
يحهد  جةس ال مهاء بفنسمرب  ن عمره همؤون الطةبس ة   طةع كل عام  ا    ل و  السمكن ة   (:10) المادة

  نازل الجا  س.
ُتَ د ل و  السمممممكن ة  المنزل لةطالب إذا ت ك السمممممكن لسمممممبب يقبةه ال مره وة  لي وقة  عةن لن  (:11) المادة

%( ن قرمس اإليجا  الفصة  25يخصم  ندا عن كل هد  لو  زء  ن الشد  قضاه ة  المنزل )
 لةسكن.

  .ال ئرس  كةف بفنفرم امه الف ةرمات (:12) المادة
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 م2018تعليمات بيع اللوازم التي لم تعد الجامعة بحاجة لها أو غير الصالحة لسنة  (8)
 من النظام الداخلي للوازم واألشغال في جامعة 29صادرة بموجب المادة 

 م2018( لسنة 5جرش رقم )
الصمممممممالحس  لسمممممممنس تسممممممممن امه الف ةرمات ات ةرمات برع الةوازم الف  لم ت ه الجا  س بحا س لدا لو غر   (:1) المادة

 (1)ما وُج مل بدا اعفبا ًا  ن  تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء.2004
هل تيكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت ة  امه الف ةرمات الم ان  المخصصس لدا لدناه  ا لم  (:2) المادة

 الق جنس عةن ئالف ذلك:
  . ا  س        :الجامعـــة
 الجا  س. ئرس    :الرئيـــس

 اريس المهي جن ة  ه كس  ا  س    . :هيئة المديرين
  هي  دائ ة الةوازم واأله ال الم كزجس ة  الجا  س.   :مدير اللـوازم
  هي  لي دائ ة ة  الجا  س لو وحهة  ن وحهات الجا  س.   :المديــــر
 بفةك األ والاأل وال المنقولس الخاصس بالجا  س والخه ات المف ةقس   :اللــــوازم

الحس ي ه  هي  دائ ة الةوازم كشمموةات تفضمممن الةوازم والمواد الف  لم ت ه الجا  س بحا س إلردا وغر  صمم (:3) المادة
 لالسف مال وجمكن بر دا.

  ب تباع الةوازم الف  ال تحفاج إلردا الجا  س لو غر  الصمممممممالحس بمواةقس ال ئرس بواسمممممممطس لجنس يؤلفدا لدما ال (:4) المادة
مفدا  ن  ال س  ن ال ا ةرن ة  الجا  س وبالط جقس الف  ت ااا تةك الةجنس  ناسمممبس لمصمممةحس الجا  س إذا كانة قر

 للف دينا   وإذا زادت عن ذلك تباع بواسطس لجنس تشكةدا اريس المهي جن. (1000عنه الش اء ال تزجه عةن )
 لةمادة السابقس  ا ية :تكون  دام الةجنس الف  يؤلفدا ال ئرس وةقًا  (:5) المادة

 تهقر، الكشوةات المقه س  ن قبل دائ ة الةوازم. -1
 اإله اف عةن عمةرس البرع ول ح المزايهات عةن ال اغبرن ة  الش اء. -2

ق ا   تُباع الةوازم المشمممممما  إلردا ة  المادة الثالثس بالمزايهات عن ل ج، الظ وف المخفو س والم ةفس ب ه صممممممهو  (:6) المادة
  .نس المخفصس بملكالةج

 وجكون ذلك وة، نموذج يشفمل عةن البرانات الفالرس:
 .ل. نوع الةوازم

  .ب. كمرس الةوازم لوعهداا
  .ج. تا جخ البرع

  .د.  من الةوازم المي بر ة به
  .ام. تواقرع لعضاء لجنس البرع

س ة  ةو ًا ونقهًا لو بشممرك  صممهق وبمو ب إيصممال  ال  صمماد  عن الهائ ة المالر و. يفم دةع قرمس الةوازم المبر س
 الجا  س قبل تسةرم امه الةوازم لمن تمة اإلحالس عةره.

 ز. تشطب  ن القرود ب ه بر دا.
 ال ئرس  كةف بفنفرم امه الف ةرمات. (:7) المادة
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 الفائضة أو غير الصالحة للمستودعتعليمات صرف اللوازم وإخراجها من المستودع وإعادة اللوازم  (9)

 2018 لسنة 
 من النظام الداخلي للوازم واألشغال 28صادرة بموجب المادة 

 2018لسنة  (5)في جامعة جرش رقم 
 

تسممممن امه الف ةرمات ات ةرمات صممم ف الةوازم وإئ ا دا  ن المسمممفودع وإعادة الةوازم الفائضمممس لو غر   (:1) المادة
 (1)ا وُج مل بدا اعفبا ًا   ن تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء.م2018الصالحس لةمسفودع لسنس 

هل تكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت ة  امه الف ةرمات الم ان  المخصممصممس لدالدناه  ا لم ت (:2) المادة
 الق جنس عةن ئالف ذلك:

  .:  ا  س     الجامعــــة
  .:  ئرس الجا  س الرئيــــس
  .:  هي  دائ ة الةوازم واأله ال الم كزجس ة  الجا  س المديــــر
  .: األ وال المنقولس الخاصس بالجا  س والخه ات المف ةقس بفةك األ وال اللــــوازم
 : عمره الكةرس لو عمره النشاف الجا   . العميــــد

الفائضممممممس لو غر  الصممممممالحس إلن المسممممممفودع وةقًا ُتصمممممم ف الةوازم وُتخ ج  ن المسممممممفودع وُت اد الةوازم  (:3) المادة
 لةنماذج المق  ة عةن النحو الفال :

 ل. نموذج ص ف الةوازم وإئ ا دا  ن المسفودع وججب لن يحفوي اما النموذج عةن البرانات الفالرس:
 .نوع الةوازم الم اد ص ةدا لو إئ ا دا  ن المسفودع -
 لمسفودع لو عهداا. كمرس الةوازم الم اد ص ةدا لو إئ ا دا  ن ا -
  .الجدس الف  ُص ةة لدا الةوازم  -
  واةقس ال مره لو  ئرس الوحهة اإلدا جس الف  سرفم ص ف الةوازم لدا.  -
  .تا جخ ص ف الةوازم لو إئ ا دا -
  واةقس وتوقرع المهي . -

نموذج ب. نموذج إعادة الةوازم الفائضس لو غر  الصالحس إلن المسفودع و يجب لن يحفوي اما       ال
 عةن البرانات الفالرس:

  .نوع الةوازم الم اد إعادتدا -
 كمرس الةوازم الم اد إعادتدا لو عهداا.  -
  .الجدس الف  لعادت الةوازم  -
  .تا جخ اإلعادة  -
  .توقرع المسفةم  ن  وظف  الةوازم  -
  .توقرع  هي  الةوازم  -

 ال ئرس  كةف بفنفرم امه الف ةرمات. (:4) المادة
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 2018 إتالف اللوازم غير الصالحة وشطب قيودها لسنةتعليمات ( 10)
 ( من النظام الداخلي للوازم واألشغال32صادرة بموجب المادة )

 2018( لسنة 5في جامعة جرش رقم )
 
اوج مل بدا م2018تسممممن امه الف ةرمات ات ةرمات إتالف الةوازم غر  الصمممالحس وهمممطب قروداا لسمممنس  (:1) المادة

 (1)ق ا اا  ن  جةس األ ناء.اعفبا ًا  ن تا جخ إ
تكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت ة  امه الف ةرمات الم ان  المخصمممممممممصمممممممممس لدا لدناه  ا لم  (:2) المادة

 تهل الق جنس عةن ئالف ذلك.
  ا  س    .   :الجامعــــة
  ئرس الجا  س.   :الرئيــــس

    .اريس المهي جن ة  ه كس  ا  س  :هيئة المديرين
 عمره الكةرس لو عمره النشاف الجا   .   :العميــــد

 . هي  دائ ة الةوازم واأله ال الم كزجس ة  الجا  س   :مدير اللـوازم
 . هي  لي دائ ة ة  الجا  س لو وحهة  ن وحهات الجا  س  :المديــــر
 بفةك األ والاأل وال المنقولس الخاصس بالجا  س والخه ات المف ةقس   :اللـــــــوازم

 يفم إتالف الةوازم غر  الصالحس وب ه الفأكه  ن لندا قه اسفدةكة تما ا باسفثناء السجالت ال سمرس (:3المادة)
والو ائ، المالرس حفن لو كانة غر  صالحسوتشطب قروداا  ن السجالت وةقًا لاحكام والصالحرات 

 الفالرس:
ةن علةوازم إذا كانة قرمس الةوازم عنه الشممممم اء ال تزجه بق ا   ن ال ئرس بناًء عةن توصمممممرس  ن  هي  ا .1

 ( للف دينا .1000)
 ( للف دينا .1000بق ا   ن اريس المهي جن إذا كانة قرمس الةوازم عنه الش اء تزجه عةن ) .2
ةس وةقًا لةصممممالحرات الوا دة ة  3 . تفم عمةرس إتالف الةوازم غر  الصممممالحس بحهمممم اف لجنس ئاصممممس  شممممك 

( إذا لم يكن باإل كان االسمممممممففادة  ن امه الةوازم ألي غ ب آئ  لو بر دا لمصمممممممةحس 1 2الفق ترن )
 الجا  س ووةقًا لةف ةرمات الخاصس بملك.

 .ال ئرس  كةف بفنفرم امه الف ةرمات (:4المادة)
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 2018تعليمات مهام ومسؤوليات أمناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها لسنة ( 11)
 ( من النظام الداخلي للوازم واألشغال38صادرة بموجب المادة )

 م2018( لسنة 5في جامعة جرش رقم )
 

تسممممممممممممممن امه الف ةرمات ات ةرمات  دام و سمممممممممممممؤولرات ل ناء المسمممممممممممممفودعات و  د لوازم الجا  س  (:1المادة)
 (1)ا وج مل بدا اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء.م2018و و وداتدا لسنس 

 تكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت ة  امه الف ةرمات الم ان  المخصمممممصمممممس لدا لدناه  ا (:2المادة)
 لم تهل الق جنس عةن ئالف ذلك.

  ا  س    . :الجامعـــــــة
  ئرس الجا  س. :الرئيـــــــس

  هي  دائ ة الةوازم واأله ال الم كزجس ة  الجا  س.  :مدير اللــــوازم
 األ وال المنقولس بالجا  س والخه ات المف ةقس بفةك األ وال. :اللـــــــوازم

 :او  ن ي ده إلره  سؤولرس لي  سفودع لةوازم ة  الجا  س.أمين المستــودع
 يشف ف ةرمن ي رن ة   دمس ل رن  سفودع  ا ية : (:3المادة)

 .لن يكون ل دن  الجنسرس-1
م ة  المحاسمبس وجفقن  دا ات الحاسموب وئب ة ال تقل عن ادة الهبةو لن يكون حاصماًل عةن همد-2

 ئمس سنوات.
 ه ئب ة ال تقل عن ئمس سنوات ة   جال ال مل.ل -3
 ( ئمسس آالف دينا  ل دن .5000قهيم كفالس  الرس عهلرس بقرمس )ت-4

 يفولن ل رن المسفودع ة  الجا  س المدام والمسؤولرات اآلترس: (:4المادة) 
  الفسةم ولوا   الش اء وق ا ات و  ا  فدا والفأكه  ن  طابقفدا عةن  حا    بتسةم الةوازم -1

 اإلحالس  ن ناحرس الكمرس والمواصفات.
 م وحفظدا والمحاةظس عةردا واالعفناء بدا بالصو ة الف  تفف، ولبر س امه الةوازم.تخزجن الةواز -2
والفأكه  ن قطع الفرا    اقبس صمممممممممالحرس وسمممممممممائل  كاةحس الح ج، باسمممممممممفم ا  وبشمممممممممكل دو ي  -3

الكد بائ  عنه انفداء ال مل يو رًا  وتففرش المسمممممممممممممفودعات قبل إغالقدا لةفأكه  ن عهم و ود  ا 
  .يسبب الح ج،

الةوازم حسب األصول وتنمممزجل الكمرات المص وةس  ن السجالت الخاصس بملك  ص ف المواد و -4
 ول.واسفخهام  سفنهات الفخزجن ذات ال القس كاةس حسب األص

 سك السجالت الخاصس بالةوازم وة، لحهث األنظمس وكملك ال دهة الشخصرس. -5
 سك السجالت الخاصس بال دهة الشخصرس بحرث تفضمن األ اث والةوازم الثابفس. -6
الشخصرس عةن  سف مةردا و سفخه ردا  ن ال ا ةرن ة  الجا  س عةن لن يقوم  تسجرل ال دهة-7

رع عةن المسمممممفنهات الخاصمممممس بدمه ال دهة لضمممممبطدا وةقًا لانظمس المسمممممف مل لو المسمممممفخهم بالفوق
 الم مول بدا.
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  فاب س لعمال صرانس األ دزة وتقهيم تق ج  دو ي إلن  هي  الةوازم.-8
تح ج   سممفنهات اإلدئال واإلئ اج حسممب ح كس الةوازم لو المواد األئ ى لواًل بأول دون تأ رل -9

 الةوازم بنسخس  وق س و خفو س عن امه المسفنهات.إلن الروم الفال   وتزوجه دائ ة 
 اسفخهام النماذج المق  ة  الف  ت فمهاا دائ ة الةوازم  ن السجالت والهةات  والمسفنهات.-10

إذا نقل لي ل رن  سمممفودع يفم تسمممةرم الةوازم إلن ل رن المسمممفودع الجهيه بمو ب قوائم   د  طابقس  (:5المادة)
بحرث توقع  ن الط ةرن   ًا وجصممممممادق  هي  الةوازم عةن امه الفواقرع. لقرود المسممممممفودع ال سمممممممرس 

وة  حالس ت م  القرام بح  اءات الفسمممةرم يفم   د  حفوجات المسمممفودع  ن قبل لجنس ي رندا ال ئرس 
لدمه ال ايس وُجسممةم المسممفودع  ن قبل الةجنس إلن ل رن المسممفودع الجهيه لبقًا لةقوائم الف  نظمفدا. 

و ود نقص لو زجادة ة  عمةرات الفسمممممممممممممةرم لو الج د المنصممممممممممممموص عةردا  تنظم قوائم وة  حالس 
  سفقةس لكل  ن الزجادة والنقص توقع  ن  مرع األهخاص المين اهف كوا  ة  عمةرس الفسةرم.

يج ي   د  سمممفودعات الجا  س و و وداتدا ة  ندايس كل سمممنس  الرس  وجبهل الج د ة  الروم األول  (:6المادة)
 د  كانون األول وجنفد  ة  ندايس الشد  ذاته. ن ه

يفم تشكرل لجان الج د  وتحهيه لسةوب عمةدا ونسب الةوازم الم اد   داا بق ا   ن ال ئرس وجكون  (:7المادة)
لعضممممممماء امه الةجان  ن ال ا ةرن ة  الجا  س و ن ذوي االئفصممممممماص ة  الةوازم والمسمممممممفودعات 

 والشؤون المالرس.
 مرع لعضمماء لجان الج د عةن تق ج  الج د وكشمموةاته حسممب األصممول  ع بران  الحظاتدم يوقع  (:8المادة)

 وآ ائدم المف ةقس بج د الةوازم والمسفودعات وحالفدا الظاا ة.
إذا ظد  نقص ة    د الةوازم يفم اسممممفكماله عةن حسمممماب ل رن المسممممفودع لو المسممممفخه رن المين  (:9المادة)

صمممرس بمو ب توقر دم عةن المسمممفنهات ال سممممرس  ل ا الزجادة ةرفم سمممجةة عةردم الةوازم ك دهة همممخ
 .إدئالدا ة  قرود المسفودع ب ه الفأكه  ن لسباب حهو دا

:ت ةع لجان الج د تقا ج اا إلن ال ئرس بواسممممممممممطس  هي  الةوازم  ع إعطاء نسممممممممممخه  ن الفقا ج  إلن  (10المادة)
  .دائ ة الةوازم

  .امه الف ةرماتال ئرس  كةف بفنفرم  (:11المادة)
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 تعليمات تشغيل الطلبة( 12)
 م2018لسنة  في جامعة جرش

اوج مل بدا اعفبا ًا م2018تسمن امه الف ةرمات ات ةرمات تش رل الطةبس ة   ا  س     لسنس  (:1) المادة
 (1).األ ناء ن تا جخ إق ا اا  ن  جةس 

 المخصمممصمممس لدا حرثما و دت ة  امه الف ةرمات  ا لم ت ديكون لةكةمات وال با ات اآلترس الم ان   (:2) المادة
 ق جنه تهل عةن ئالف ذلك:

  . ا  س     : الجامعة
  . جةس ال مهاء : المجلس
  .عمادة هؤون الطةبس : العمادة
  .عمره هؤون الطةبس : العميد
 لجنس تش رل الطةبس المشكةس بمو ب امه الف ةرمات. : اللجنة

  .الطةبس إلن تنمرس احف ا دم لة مل والمساعهة ة  سه احفرا اتدم المالرس يدهف تش رل (:3) المادة
يفم تخصمممرص  بة    رن ة   رزانرس الجا  س السمممنوجس يحهده المجةس إلنفاقه عةن تشممم رل الطةبس  (:4) المادة

 وةقًا لدمه الف ةرمات وة   وء الحا س.
بهايس كل عام د اسممم  ب ئاسمممس عمره همممؤون الطةبس ُيشمممكل ال ئرس لجنس ئاصمممس لفشممم رل الطةبس ة   (:5) المادة

 وعضوجس لحه ال مهاء والمهي  اإلدا ي و هي  الهائ ة المالرس و ئرس  جةس الطةبس.
 يفم تش رل الطةبس بناًء عةن ق ا  يصه ه  جةس ال مهاء ة   وء تنسرب الةجنس. (:6) المادة
   ا والمجاالت الف  سمر مل ةردا الطةبس وال هد المقتقوم الوحهات اإلدا جس واألقسمام بحصم  حا فد (:7) المادة

 ة  بهايس كل عام د اس  بالفنسر،  ع الةجنس.
بس ت ةن الةجنس ة  بهايس كل عام د اس  عن المجاالت والوحهات اإلدا جس واألقسام الف  يسم  لةطة (:8) المادة

 بالفقهم لة مل ةردا  واألعهاد المطةوبس لملك.
يحهد ةره  غبفه ة    لطالب ال اغب ة  ال مل بطةب ئط  إلن الةجنس عن ل ج، ال مادةيفقهم ا (:9) المادة

   من  دةس يحهداا اإلعالن المشا  الره ة  ال مل  والمجال والوحهة اإلدا جس لو القسم المطةوب
 (  ن امه الف ةرمات.8المادة )

 ات  ا ية : يشف ف ة  الطالب المفقهم لة مل وةقًا لدمه الف ةرم (:10) المادة
 ن يكون  سجاًل إلحهى اله  ات الجا  رس ة  الجا  س. ل -ل

اًل عبيًا د اسمممممممممممرًا ال يقل عن الحه األدنن المسمممممممممممموح به ة  الف ةرمات بمن  لن يكون  سمممممممممممج -ب
 اله  ات الجا  رس ة  الجا  س.

 يكون قه صه  بحقه ليس عقوبس تأديبرس. لال -ج
 ال يكون  و وعًا تحة الم اقبس األكاديمرس. ل -د
 ال يكون  وظفًا لو عا اًل لهى  دس  سمرس لو غر   سمرس. ل -ام
 ال يكون  ب و ًا لو حاصاًل عةن  نحه  ن  دس  سمرس لو غر   سمرس. ل -و
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ه الف ةرمات   يحهد المجةس األ  ة الف  يجب لن يفقا ممممممااا الطالب عن كل سمممممماعس عمل وةقًا لدم (:11) المادة
سممممممممفس ( 16كما يحهد المجةس السمممممممماعات المسممممممممموح لةطالب بال مل ئاللدا  بحرث ال تزجه عةن )

 ( ل بع ساعات يو رًا لكل لالب. 4ساعسلسبوعرًا لو ) عش 
ل. تحففظ الوحهة اإلدا جس لو القسمممممممممممم المي ي مل ةره الطالب بسمممممممممممجل ئاص تهون ةره الم ةو ات  (:12) المادة

 الفالرس: 
 اسم الطالب و كان ال مل.  .1
 لبر س ال مل.  .2
 ب نا ش عمل الطالب األسبوع  وعهد الساعات الف  اهف ةدا ة ةرًا.  .3
   اقبس لداء الطالب وتقوجم اما األداء.  .4

ب. تبة  الوحهة اإلدا جس لو القسممممممممم ال مره عن لي لالب اسممممممممفنكف لو انقطع عن ال مل  ع بران 
 تا جخ االنقطاع لو االسفنكاف. 

 يبة  ال مره الةجنس بحاالت االسفنكاةواالنقطاعالتخاذ الق ا ات المناسبس بشأندا.   ج.
 -يفم إيقاف الطالب عن ال مل ة  الحاالت الفالرس: ل. (:13) المادة

إذا صمممممممممه  بحقه عقوبس تأديبرس  لو و مممممممممع تحة الم اقبس األكاديمرس لو قصممممممممم  ة  القرام  -1
 بالوا بات المكةف بدا. 

 إذا حصل عةن  نحس لو ب ثس ئالل د اسفه ة  الجا  س  ن  دس  سمرس لو غر   سمرس.  -2
إذا حصممممممممممل عةن عمل لو وظرفس لهى  دس  سمممممممممممرس لو غر   سمممممممممممرس ل ناء د اسممممممممممفه ة   -3

 الجا  س.
ب. ي اعن عنه إيقاف الطالب  صمممممةحس الجا  س  وإتمام األعمال الف  كةف الطالب بدا و ممممممان 

 لم فاد.اسفم ا جس ال مل كا
كل لالب يفصل ألحه األسباب الممكو ة ة  الفق ة )ل(  ن المادة السابقس  يح م  ن االسففادة  ن  (:14المادة)

 ة ص ال مل المفواة ة ة  الجا  س ولةمهة الف  تق  اا الةجنس.
الف ةرمات يفم صمممممممممممم ف ل و  الفشمممممممممممم رل لةطةبس  ن قبل الهائ ة المالرس ة  الجا  س وةقًا لانظمس و  (:15المادة)

 المالرس الم مول بدا ة  الجا  س. 
 ال ئرس  كةف بفنفرم امه الف ةرمات.  (:16المادة)
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 2018تعليمات صندوق اًلدخار في جامعة جرش لسنة ( 13)
 ( من النظام الداخلي للهيئة التدريسية في جامعة جرش 56صادرة بموجب المادة )

 .م2018( لسنة 1رقم)
 

ا وج مل بدا اعفبا ًا م2018تسممممن امه الف ةرمات ات ةرمات صمممنهوق االدئا  ة   ا  س     لسمممنس  (:1) المادة
 (1) ن تا جخ  واةقس  جةس األ ناء عةردا.

 يكون لةكةمات والف ابر  الوا دة لدناه الم ان  المخصصس لدا: (:2) المادة
 :   جةس  ا  س    . المجلــس
    .: صنهوق االدئا  ة   ا  س  الصندوق 
 :  ئرس الجا  س. الرئيــس
 : لجنس صنهوق االدئا . اللجنــة
: عضممممو اريس الفه جس لو الموظف لو المسممممفخهم  من ام ة  ئه س  ا  س     عةن  المشتـرك

 لساس الفف غ الكا ل.
 ينشأ ة  الجا  س صنهوق ادئا  تقوم عةن إدا ته الةجنس. (:3) المادة
 ائفرا ي.االهف اك ة  الصنهوق  (:4) المادة
 تحفظ ل وال صنهوق االدئا  ة  حساب ئاص  سفقل ة  الجا  س. (:5) المادة
 .(2)1/10/2017اعفبا ًا  ن  %  ن ال اتب الشد ي األساس  لةمشف ك3ل. يقفطع لحساب الصنهوق  (:6) المادة

 %  ن  اتبه الشد ي األساس .6ب. تهةع  الجا  س هد جًا لحساب المشف ك      
 االهف اك ة  الصنهوق  ن تا جخ  باه ة ال مل. ج. يبهل     

 يفولن إدا ة صنهوق االدئا  لجنس تسمن الجنس صنهوق االدئا ا تفألف  ن: (:7) المادة
  ئرساً / رئيس الجامعة أو من ينيبه

 عضواً / مدير الشؤون اإلدارية
 عضوًا ول رنًا لةس ./ المدير المالي

 (انفخابدم )ا نان  ندم  ن لعضاء اريس الفه جس ال س  ن المشف كرن لعضاء يفم 
 تفولن الةجنس الصالحرات الفالرس: (:8) المادة

 تنفرم السراسس ال ا س لةصنهوق كما يق  اا المجةس. -1
 ص ف ق وب لةمشف كرن بالصنهوق وة، الش وف الف  تحهداا الةجنس وبمواةقس ال ئرس. -2
 السنوي لةصنهوق.إق ا  الحسابات الخفا رس والفق ج   -3
 .و ع  رزانرس سنوجس لةصنهوق وتقهيمدا لةمجةس لةمواةقس عةردا قبل بهء السنس المالرس لةصنهوق  -4
 لي  دام لو صالحرات لئ ى يكةفدا بدا ال ئرس. -5

يص ف لةموظف  صرهه المفحق، ة  الصنهوق  ع األ باح  بفا جخ انفداء ئه فه لو إندائدا  ع   اعاة  (:9المادة)
 و د ة  المادة ال اه ة  ن امه الف ةرمات.  ا

 ال تص ف لةموظف  ساامس الجا  س ة  الصنهوق ة  الحاالت الفالرس: (:10) المادة
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 ل. إذا ت ك الخه س دون المواةقس الخطرس  ن ال ئرس.
 ب. إذا لندرة ئه فه ألي سبب  ن األسباب ل ناء  هة الفج بس.

 الجا  س.  ن الخه س بمو ب األنظمس الم مول بدا ة ج. إذا اعفب  ةاقهًا لوظرففه لو ةصل 
 د. إذا كانة ئه فه الف ةرس ة  الجا  س لقل  ن سنفرن.

ن عتقهم الةجنس ئالل الشممممد  الفال  النفداء السممممنس المالرس لةصممممنهوق تق ج ًا  فصمممماًل لمجةس الجا  س   (:11) المادة
 الو ع المال  لةصنهوق.

ون بناًء عةن دعوة  ن  ئرسمممممدا وتفخم ق ا اتدا باألغةبرس وة  حال تسممممماوي األصممممموات يكتجفمع الةجنس  (:12) المادة
 صوت ال ئرس    حًا.

الرس ت قه الةجنس ا فماعًا سمممممممممممنوجًا واحهًا عةن األقل ئالل الشمممممممممممد  األول المي ية  انفداء السمممممممممممنس الم (:13) المادة
 لةصنهوق إلق ا  الحساب الخفا   والفق ج  السنوي.

 تهق، حسابات الصنهوق  ن قبل الجدس الف  تفولن تهقر، حسابات الجا  س. (:14) المادة
 تودع ل وال صنهوق االدئا  ة  لي بنك لو  دس غر   بوجس ت ااا الةجنس  ناسبس. (:15) المادة
%  ن ل وال 70يجوز بق ا   ن المجةس بناًء عةن تنسمممممممممممممرب  ن الةجنس اسمممممممممممممفثما   ا ال يزجه عةن  (:16) المادة

 :(1)نهوق ة  واحه لو لكث   ن المجاالت الفالرسالص
 ه اء وبرع األ ا  . -1 
 موجل  شف جات الجا  س وةقًا لنظام الم ابحس اإلسال رس بحرث ت فمهه الةجنس.ت -2 
 ي  جاالت لئ ى تنسبدا الةجنس وجواة، عةردا المجةس.ل -3 

 عةن المشف كرن ةره. يطب، الصنهوق  بهل االسفحقاق ة  توزجع األ باح (:17) المادة
 ال ئرس  كةف بفنفرم امه الف ةرمات. (:18) المادة

 
  

                                                
 .3/9/2007( تاريخ 6/2007( في جلسته رقم )26/6/2007قرار مجلس األمناء رقم ) (1)
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 تعليمات منح درجة البكالوريوس( 14)
 معة جرش( من النظام الداخلي لمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات في جا3صادرة بموجب المادة )

م( وج مل بدا 2004تسممممممممممممن امه الف ةرمات )ت ةرمات  ن  د  س البكالو جوس ة   ا  س     لسمممممممممممنس :(1المادة )
 ()اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء.

       د نص يوال با ات اآلترس حرثما و دت ة  امه الف ةرمات الم ان  الوا دة إزاءاا  ا لم  لةكةماتيكون   :(2) المادة
 -:بخالف ذلك

  ا  س    .   ة:ــــالجامعـــ
 .ل ناء الجا  س  جةس   مجلس األمناء:
  جةس عمهاء الجا  س.  مجلس العمداء: 
 .الطبرب لو الةجنس الطبرس الف  ت فمهاا الجا  س   المرجع الطبي:

                                           لحكام امه الف ةرمات عةن الطةبس المنفظمرن المسممممممممممممجةرن لةحصممممممممممممول عةن د  س البكالو جوس تسمممممممممممم ي  :(3المادة )
 .ة  كةرات الجا  س

 الخطـة الدراسيـة
لو جوس ة  تخصمممصمممات يق   جةس ال مهاء الخطس اله اسمممرس الف  تؤدي إلن الحصمممول عةن د  س البكا (:4المادة )

بناًء عةن تنسمممممممممرب  ن  جالس الكةرات وتوصمممممممممرات  ن  جالس األقسمممممممممام األكاديمرس  ت الجا  سكةرا
 .المخفصس وب ه اعفماداا  ن لجنس الخط  بالجا  س

 –132(: يكون عهد السممممممماعات الم فمهة المطةوبس لةحصمممممممول عةن د  س البكالو جوس ة  الجا  س او   )5المادة )
( سممماعس 141القفصممماد وال ةوم اإلدا جس  الشممم ج س  ال ةوم  و)( سممماعس   فمهة لكةرات: اآلداب  ا135

( سممممماعس   فمهة 160( سممممماعس   فمهة لفخصمممممصمممممات كةرس الز اعس و )147 – 140كةرس الحقوق  و)
 .( ساعس165 اعها تخصص انهسس ال ما ة ) لكةرس الدنهسس والصرهلس

 لو جوس المفطةبات اآلترس:(: تشمل الخطس اله اسرس ة  كل تخصص تمن  ةره د  س البكا6المادة )
 تشمل  ا ية :( ساعس   فمهة و 27وتخصص لدا ) : فطةبات الجا  س -)ل(
 .( ساعس   فمهة12وجه سدا  مرع لةبس الجا  س  وتخصص لدا ) :إ با جس -1
 ( سمممممممممممممماعات   فمهة يخفا اا الطالب  ن برن المواد المه  س ة 15وتخصمممممممممممممص لدا ) :ائفرا جس -2

 المجموعات الف  تط حدا الكةرات لدمه ال ايس باسفثناء  جموعس كةرفه.
 نسرب  ن  جالس الكةرات.تيق اا  جةس ال مهاء بناء عةن  : فطةبات الكةرس -)ب( 
 .نسرب  ن  جالس الكةراتتةن يق اا  جةس ال مهاء بناًء ع : فطةبات الفخصص -)ج( 

ال يجوز لةطالب لن يسمممممجل  ادة  ا لم يكن قه د س المفطةب السممممماب، لدا لو لن يكون قه حصمممممل  )أ(  (:7المادة )
ك عةن المواةقس الخطرس المسبقس  ن عمره الكةرس  وة  حالس  خالفس ذلك ية ن تسجرةه وعال اته ة  تة

 (**).المادة
 اسفثنائرس د اسس المساقرن   ًا بمواةقس عمره الكةرس.ب( يجوز ة  حاالت )

                                                
( ) م2/9/2004( تاريخ 4م في جلسته رقم )26/4/2004أقر مجلس األمناء هذه التعليمات بموجب قراره رقم 

( تعديالت مجلس األمناء رقم )رقم  ،  )#( قرار مجلس العمداء2007/2008،اعتباراً من الفصل االول22/3/2007تاريخ  3/2007
 م.29/3/2016تاريخ  15/2015/2016
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 مدة الدراسة والعبء الدراسي
)ل( الحه األعةن لمهة اله اسممس لةحصممول عةن د  س البكالو جوس ة   مرع األقسممام لكةرات الجا  س او   (:8المادة )

( سممممنوات  10( سممممنوات  واله اسممممات المسممممائرس )8) ( سممممنوات باسممممفثناء كةرف  الدنهسممممس والصممممرهلس7)
 ( )%(#)وجسفثنن  ن ذلك ةصل د اسس المواد االسفه اكرس لطةبس كةرس الز اعس. 

ت )ب( السنس اله اسرس ةصالن د اسران إ با جان  هة كل  ندما سفس عش  لسبوعًا تشمل ةف ة اال فحانا
 انات.وةصل صرف  ائفرا ي  هته عش  لسابرع تشمل ةف ة اال فح

)ج( يج ي تقررم السمممماعس الم فمهة لةمادة عةن لسمممماس لن المحا مممم ة األسممممبوعرس او النهوة لمهة سمممماعس 
وعةن  هى سمممفس عشممم  لسمممبوعًا ا  سممماعس   فمهة واحهة  ل ا سممماعات المخفب ات والفطبر، ال مة  

ب  لو ةرج ي تقررمدا لكل  ادة عةن حهة  عةن لن تحسممممب السمممماعس الم فمهة الواحهة بسمممماعف   خف
سمممممماعفرن تطبرقرفرن عةن األقل  باسممممممفثناء كةرس الدنهسممممممس المخفب ات والمشمممممماغل تحسممممممب السمممممماعس 

 الم فمهة الواحهة بثالث ساعات عمة .
 )د( يكون ال بء اله اس  لةطةبس ة  الجا  س كما يأت  :

حها ( سمماعس   فمهة لةفصممل اله اسمم  الواحه 12) اله اسمم  لةطالب ة  الجا  س يكون النصمماب -ل -1
( سماعس   فمهة ة  الفصمل حهًا لقصمن  وججوز لن يأئم الطالب  الث سماعممممممممممممممممممممممممممممممات 18لدنن و)

%( لو ة  ةصمل الفخ ج إذا كانة امه 80إ ماةرس إذا كان   هله ة  الفصمل السماب، ال يقل عن )
( 22الساعات الز س لفخ  ه  كما وججوز ان يصل ال بء اله اس  لةطالب ة  ةصل الفخ ج إلن )

كانة السمماعس المضمماةس سمماعس ته جبرس لو سمماعس  خفب   ل ا ة  الفصممل الصممرف  ةركون سمماعس إذا 
 )%( )##(الحه األعةن لةنصاب اله اس  لةطالب وة، ق ا ات وزا ة الف ةرم ال ال  األ دن . 

بأن يسمممجل لكث   ن ال بء اله اسممم  المسمممموح به ة  الفصمممل اله اسممم  األول  يسمممم  لةطالب -ب
 ذا كان  فوقع تخ  ه عةن الفصل المي يةره  وة، ق ا ات  جةس ال مهاء.والثان  والصرف   إ

ج_ وججوز ة  ب ض الحاالت زجادة ال بء اله اسممممممممممم  لةطالب بق ا   ن  جةس ال مهاء بناًء عةن 
 )$(تنسرب الكةرس الم نرس ودائ ة القبول والفسجرل. 

باالسمممممممفم ا  ة  د اسمممممممس عهد  ن السممممممماعات الم فمهة اقل  ن الحه األدنن نفرجس  يسمممممممم  لةطالب -2
النسممممحابه  ن ب ض المواد وذلك ة  حاالت  ب  ة بفننسممممرب  ن  ئرس القسممممم و واةقس عمره الكةرس 
عةن لن ال تفجاوز  هة د اسممممممممس الطالب لةحصممممممممول عةن د  س البكالو جوس الحه األعةن الوا د ة  

 ق ة )ل(  ن امه المادة  وج ةم عمره الكةرس المخفص دائ ة القبول والفسجرل ئطرًا بملك.الف
( سمماعس   فمهه ة  الفصممل اله اسمم  وذلك ألسممباب يقفنع 12س ال مره د اسممس اقل  ن )يجوز بمواةق -3

 ( ساعات.9بدا ال مره عةن لن ال تقل عن )
 

ة   سممفوى السممنوات اله اسممرس إذا لتم بنجاح )امممممممممممممممم( يصممنف الطالب المسممجل لنرل د  س البكالو جوس 
 الساعات الم فمهة  من الخطس اله اسرس كاآلت :

                                                
 م.،   13/3/2016تاريخ  13/2015/2016)*(، )**( قرار مجلس العمداء رقم 

 م،25/4/2018تاريخ  25/2017/2018( قرار مجلس العمداء رقم #)

 م،    30/10/2018تاريخ  2/2018/2019)#( قرار مجلس العمداء رقم 

 م.   26/2/2019تاريخ  12/2018/2019)%( قرار مجلس العمداء رقم 

 م،14/5/2019تاريخ  21/2018/2019جلس العمداء رقم )##( قرار م
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 الساعات المعتمدة المستوى الدراسي
 32 – 3 سنس لولن
 65 – 33 سنس  انرس
 98 – 66 سنس  الثس
 140  – 99 سنس  اب س
 ةأكث   – 141 سنس ئا سس

سممممماعس   فمهة ة  ةصمممممل تخ  ه  ةةه لن يسمممممجل  ا يحفاج ( 12)و( إذا احفاج الطالب إلن اقل  ن )
 إلره  ن ساعات.

 المواظبـــــــة
)ل( تشف ف المواظبس لطةبس الجا  س ة  كل المحا  ات والمناقشات والساعات ال مةرس حسب الساعات  (: 9المادة )

 المق  ة لكل  ادة ة  الخطس اله اسرس.
 . ن الساعات المق  ة لةمادة %(15)ب( ال يسم  لةطالب بالف رب لكث   ن )

%( ن  جموع الساعات المق  ة لةمادة دون عم       لو قد ي 15)ج( إذا غاب الطالب لكث   ن)
يقبةدما عمره الكةرس يح م  ن الفقهم لال فحان الندائ  وت فب  نفرجفه ة  تةك المادة)صمممممممممممف ًا(  وة  
 مرع األحوال تهئل نفرجس ذلك ال سمممموب ة  احفسمممماب   هل عال ات الطالب الفصممممة  والف اكم  

 لكةرس.  ألغ اب اإلنما  والفصل  ن ا
%(  ن الساعات المق  ة لمادة  ا وكان اما ال راب بسبب الم ب 15)د( إذا غاب الطالب لكث   ن )

لو ل م  قد ي يقبةه عمره الكةرس ي فب   نسمممممممممحبًا  ن تةك المادة  وتطب، عةره لحكام االنسمممممممممحاب  
ب( إزاء تةك وجبة  ال مره المخفص  هي  دائ ة القبول والفسممممممممممجرل بملك   وتثبة  الحظس ) نسممممممممممح

المادة ة  السممممممجل األكاديم  لةطالب. ل ا الطةبس المين يمثةون الممةكس لو الجا  س ة  النشممممممالات 
 %( ه جطس  واةقس عمره هؤون الطةبس.20ال سمرس ةرسم  لدم بالف رب بنسبس ال تفجاوز )

مهة  نه  )اممممممممممممممم( يشف ف ة  ال م  الم    لن يكون بشدادة صاد ة عن لبرب عرادة الجا  س لو   ف
ولن  تقهم امه الشدادة إلن عمره الكةرس ئالل  هة ال تفجاوز لسبوعًا  ن تا جخ انقطاع الطالب عن 
المواظبس  وة  الحاالت القاا ة األئ ى يقهم الطالب  ا يثبة عم ه القد ي ئالل لسمممممممممممممبوعرن  ن 

والفسممممجرل  تا جخ زوال لسممممباب ال راب عةن ان ت سممممل صممممو ة  صممممهقس  ن القسممممم إلن  هي  القبول
 .لفحفظ ة   ةف الطالب
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 اًلمتحـانــات
 )ل( تحسب ال ال س الندائرس لكل  ادة  ن  يس ألق ب  قم صحر . (:10المادة )

.ل ال س الندائرس لكل  ادة ا   جموع عال ات اال فحان الندائ  وعال ات األعمال الفصةرسا -1)ب(
   
واحهة ة  ندايس الفصمممممممممممممل وجكون هممممممممممممما اًل لمق   المادة ي قه اال فحان الندائ  لكل  ادة   ة  -2

وقه تشممممممممممممممل عال س اال فحان الندائ    %(  ن ال ال س الندائرس لةمادة40وجخصمممممممممممممص له )
 (*) .ا فحانات عمةرس وهفوجس لو تقا ج  وتخصص لدا نسبس  يوجس   رنس

طةبس قبل  وعه عقهه ةرس لكل  ادة ا فحانًا كفابرًا عةن األقل ي ةم به التشممممممممممل األعمال الفصممممممممم -3
( 72بأسبوع عةن األقل  وت د األو اق إلن الطةبس ة   وعه لقصاه لسبوع  ن عقه اال فحان لو)

سممممماعس ة  الفصمممممل الصمممممرف   وقه تشممممممل األعمال الفصمممممةرس باإل ممممماةس إلن اال فحان الكفاب  
لقسمم  الفصمة  ا فحانات همفوجس  لو تقا ج   لو بحوث كةدا او ب ضمدا حسمب  ا يق  ه  جةس ا

 وت د لو اق اال فحانات والفقا ج  والبحوث إلن الطةبس ب ه تصحرحدا.
والبحوث والمخفب ات واألعمممممال المرممممهانرممممس    ( لعاله  واد النممممهوات3قممممه يسمممممممممممممفثنن  ن بنممممه ) -4

حرث يق    جةس القسممم الم ن  لسممةوب تقررم امه المواد عةن لن ي ةن ذلك لةطةبس   والمشمما جع
 .اس  ع بهايس الفصل اله  

كل  ن ت رب عن ا فحان ةصمممة    ةن عنه بهون عم  قد ي لو    ممم  يقبل به عمره الكةرس  -5
 يو ع له )صف ( ة  ذلك اال فحان وجحسب ة  عال فه الندائرس.

كل  ن ت رب عن ا فحان ةصمة    ةن عنه  ب م  قد ي يقبل به عمره الكةرس لو عم     م   -6
وة  امه الحالس ي قه  ه س   وع  ن تا جخ زوال ال م عةره لن يقهم  ا يثبة عم ه ئالل لسممممممممممب

 .المادة ا فحانًا ت وجضرًا لةطالب بالشكل المي ي اه  ناسباً 
  وعن   ا  س ال ال ات   ه س المادة  سؤول عن تصحر  لو اق اال فحانات الخاصس لمادته ) مممممممممممممم(

وتسمممممةرمدا إلن دائ ة القبول والفسمممممجرل ئالل  هة   وتسمممممجرةدا ة  الكشممممموف والقسمممممائم الخاصمممممس بدا
وجمنع إعالن لي عال س آلي   ( سمممماعس  ن تا جخ عقه اال فحان الندائ  لفةك المادة48لقصممممااا  )

 .لالب قبل تسةرمدا لهائ ة القبول والفسجرل
ااا جوز لةطالب لن يطةب   ا  س عال فه ة  اال فحان الندائ  ة  لي  ادة ئالل  هة لقصمممي -1 )د(
حالس (  ال ون يو ًا  ن تا جخ إعالن النفائش إذا كان  اسمممممممممممبًا ة  تةك المادة. ولة مره ة  امه ال30)

لن يقوم بالفحق،  ن عهم و ود ئطأ  ادي ة   مع ال ال ات لو نقةدا  و ن عهم و ود لسممممممممممممميةس 
 اال مرها لو  ن ينربه  و ا ئرس القسمممممممممممممما و ا ه س :غر   صمممممممممممممححس  وذلك عن ل ج، لجنس  ن

 المادةا لو لحه  ه سردا.
لن يفقممهم بطةممب لة مرممه لم ا  ممس  مع عال فممه الندممائرممس ونقممل  ف داتدمما  وذلممك  يجوز لةطممالممب -2

يو ًا  ولة مره ة  امه الحالس لن يقوم او و ه س المادة بالفحق،  ن عهم و ود   ال رنئالل 
 ئطأ  ادي  وتصحر  الخطأ إن و ه.

 دنانر  عن كل لةب يفقهم به لم ا  س لي عال س  ن عال اته.سس يهةع الطالب  سمًا قه ه ئم -3

                                                
 م2/8/2016تاريخ  26/2015/2016* قرار مجلس العمداء رقم 
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ل ا   ت د  مرع لو اق اال فحانات والفقا ج  والبحوث إلن الطالب ب ه تصحرحدا وتسجرل عال اتدا )ام(
 .لو اق اال فحان الندائ  ةفحفظ لهى  ئرس القسم لمهة ةصل د اس  واحه

  ة   ادة  ا يو ممممممممع له اصممممممممف ا ة  اما اال فحان  رب الطالب عن اال فحان الندائتإذا  -1)و(   
 وتحسب النفرجس عةن اما األساس.

إذا لم يفم الطمالمب  فطةبمات  مادة  ما لو إذا ت رمب عن اال فحمان الندمائ  ةردما ب مم  قد ي  -2
يقبةه عممممممممممممممره الكةرمممممممممممممس الف  تط ح تةك المادة ة   هة لقصااا لسبوعان  ن  وعه اال فحان 

وة      يقمممممموم عمرممممممه الكةرممممممس بحبالغ  ه س المادة بقبول ال م  لو عه ه الندائ  لدمه المادة
( وعةن الطالب لن ي مل عةن إزالس امه غر   كفملحالس قبوله يسمممممممممممممجل لةطالب عال س )

دون حسمممماب   المالحظس ة   هة لقصممممااا  ال س لسممممابرع  ن بهايس الفصممممل اله اسمممم  الالح،
  القبول والفسمممممجرل عال س )صمممممف ( ة  اما الفصمممممل الصمممممرف   وئالةًا لملك يسمممممجل له  هي

وة  حال كان الطالب  ؤ اًل لةفصممممممممممممممل  .اال فحان لو النشمممممممممممممماف المي لم يكفمل ة  المادة
لو انقطع قد جا  ةربقن حقه قائما ة  الفقهم لال فحان عنه انفداء تأ رةه لو إعادة   الالح،

 (#) .قرهه
الب عةن عال س )غر   كفمل( ة   ادة  ا لو لكث  ة  الفصمممممممممممل المفوقع إذا حصمممممممممممل الط -3

تخ  ه ةره وتقهم ال فحان غر   كفمل ة  الفصمممممل المي يةره ةر ه الطالب ئ ججًا ة  ندايس 
 الفصل المي تقهم ةره لال فحان واكفمةة عال فه لو عال اته ةره. 

س الندائرس لةمادة او الحه األدنن لة ال %(  و 50او) الحه األدنن ل ال س النجاح ة  المادة -4
(35)% 
 :تصنف عال ات المادة وة، الجهول اآلت  -5

 العالمة التقدير الرمز بالعربية الرمز باإلنجليزية
A 100-90  مفاز ل% 
B 89-80  ره  هاً  ب% 
C 79-70  ره ج% 
D 69-60  قبول د% 
E 59-50   رف ام% 
F 50اقل  ن   اسب و% 

( يكون الم ممهل الف اكم    ممهل عال ممات  مرع المواد الف  11 ع   اعمماة لحكممام المممادة ) -3
د سممممدا الطالب نجاحًا او  سمممموبًا  مممممن  فطةبات ئطفه اله اسممممرس حفن تا جخ حسمممماب ذلك 
الم هل  وإذا حصممممممممممممممل الطالب عةن نفرجس )غر   كفمل( ة  ب ض المواد يفم  حسمممممممممممممماب 

وت ممه الم ممهالت ذات ل         ن تمما جخ   ت امممه المواد  ممهالتممه عنممه مما تكفمممل عال مما
 .()حصول الطالب عةن نفرجس )غر   كفمل( 

 (#) :. تصنف الم هالت الف اكمرس وة، الفقهي ات المبرنس ة  الجهول األت 4
                                                

 م14/11/2018تاريخ  3/2018/2019# قرار مجلس العمداء رقم 

  2007/2008على أن يطبق ذلك اعتباراً من العام الجامعي 22/3/2007تاريخ  3/2007تعديالت مجلس األمناء رقم. 
 

 م.25/4/2018تاريخ  20/2017/2018تعديالت مجلس العمداء رقم   (#)
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 المعدل التراكمي التقدير
 %100-84  مفاز
 %84قل  ن ا - 76  ره  هاً 
 %76قل  ن ا - 68  ره
 %68اقل  ن  - 60  قبول
 %60دون    رف

 .لم هل الفصة  او   هل عال ات  مرع المواد الف  د سدا الطالب ة  ذلك الفصلا -5
( يج ي حسممماب لي  ن الم هالت السمممابقس بضممم ب عال س كل 11حكام المادة ) ع   اعاة ل -6

الناتجس  ادة دائةه ة  الم هل ة  عهد سمماعاتدا الم فمهة وقسمممس  جموع حواصممل الضمم ب 
 .عةن  جموع الساعات الم فمهة

 .حسب كل الم هالت ألق ب  نزلس عش جس واحهةت -7
%( ةأكث  عةن 84سممممممم الطالب المي يحصممممممل عةن   هل ةصممممممة   قها ه )ايضممممممع ال مره  -8

 ا لم  يكن  فصممممممواًل لو  و مممممموعًا   الئحس همممممم ف الكةرس  وجثبة ذلك ة  سممممممجةه األكاديم 
 .( ساعس12ان ال يقل عبؤه اله اس  عن )و   تحة الم اقبس األكاديمرس

 إعادة دراسة المواد
 (: )ل( عةن الطالب إعادة د اسس كل  ادة إ با جس حصل ةردا عةن نفرجس ) اسب(  وة  حالس  سوبه ة 11المادة )

  ادة ائفرا جس يجوز له إعادتدا لو ائفرا  غر اا  ن المواد االئفرا جس ة  الخطس اله اسرس.
%( ل ةع   هله 70لةطالب إعادة د اسممممممممممممممس لي  ادة حصممممممممممممممل ةردا عةن عال س لقل  ن ))ب( يجوز 

 .عةن لن ال يكون قه لتم  فطةبات الفخ ج  الف اكم  بمواةقس ال مره ولم ة واحهة ةق 
 . م( إذا لعاد الطالب د اسس  ادة  ا تحسب له ال ال س األئر ة ةق  ة    هله الف اكم )

 ادة  ا ةحن سمماعات تةك المادة تهئل ة  حسمماب عهد السمماعات المطةوبس )د( ة  حالس إعادة الطالب 
 لةفخ جش   ة واحهة ةق .

)اممممممممممممممممممممممممممم( ة   مرع حماالت إعمادة المواد تحسممممممممممممممب ال ال مس األئر ة ةق  ألغ اب  فطةبممات الفخ ج  
 (  ن امه الف ةرمات.18والمنصوص عةردا ة  الفق ة )ل(  ن المادة )

ةس عن  ادة سممممب، لن  سممممب ةردا تحسممممب عال س المادة البهيةس ةق  ة  )و( إذا د س الطالب  اده بهي 
 الم هل الف اكم   وتبقن المادة األصةرس  ثبفه ة  سجةه األكاديم  دون احفسابدا ة  الم هل.

)ز( عهم احفسممممماب عال س المادة البهيةس الف  د سمممممدا الطالب ة  الم هل عةن اعفبا  لنه د سمممممدا ة   
تخ  ه بسمممممبب  سممممموبه بدا  وعةره إعادة د اسمممممس المادة األصمممممةرس عنه  ةصمممممل الفخ ج ة  حال عهم

 (*)ل حدا.
)ح(   ادلس  ادة  ا لةطالب المنقول  ن  ا  س لئ ى كان قه د سممممدا الطالب ة   ا  س     سممممابقًا 

قول قبل انفقاله و  ا ةفدا كمادة تمة إعادة د اسممممفدا  بحرث تثبة ال ال س الجهيهة  ن الجا  س المن
 دون عال س( وال تحسب ال ال س السابقس الف  د سدا ة   ا  س    . ندا )

 
                                                

( تعديالت مجلس األمناء رقم )2007/2008،اعتباراً من الفصل االول22/3/2007تاريخ  3/2007 
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 وضع الطالب تحت المراقبة
%( ة  ندايس لي ةصممل باسممفثناء 60(: )ل( يو ممع الطالب تحة الم اقبس إذا نقص   هله الف اكم  عن )12المادة )

بحهمم ا  الطالب  لول ةصممل د اسمم  ة  الجا  س وكملك الفصممل الصممرف  وتقوم دائ ة القبول والفسممجرل
 ئطرًا بملك عةن آئ  عنوان له لهى الجا  س.

)ب( عةن الطالب المي و ع تحة الم اقبس لن يزجل األسباب الف  لدت إلن و  ه تحة الم اقبس ة  
 هة لقصااا ةصالن د اسران )ولرس  ندما ةصل صرف ( ب ه الفصل المي و مممممممممممممع بسبب نفائجه 

نم  لممممممب  ن إزالس األسباب الف  لدت إلن و  ه تحة الم اقبس يتحمممة الم اقبمممس  وإذا لم يفمكن الطا
وج طن ة صممممممس لئر ة لفصممممممل  الث وجفصممممممل ب ه ذلك  ن الفخصممممممص إذا لم يفمكن  ن إزالس امه 

 األسباب. 
)ج( يسممممفثنن  ن الفصممممل  ن قسممممم الفخصممممص تنفرمًا ألحكام الفق ة )ب(  ن امه المادة كل لالب لتم 

لي  ن كةرات الجا  س لو إذا كان الطالب حاصمممممممممماًل عةن   هل  ( سمممممممممماعس   فمهة ة 90بنجاح) 
 ()%( ةما ةوق.58ت اكم  )

(  ن امه الف ةرمات 12(:)ل( يجوز لةطالب المفصول  ن تخصصه حسب لحكام الفق ة )ب(  ن المادة )13المادة )
حكام لن يفقهم بطةب انفقال إلن تخصمممممممممممص آئ  بالجا  س قبل بهايس الفصمممممممممممل الالح، وتطب، عةره ل

 (  ن امه الف ةرمات وإذا لم يفم قبوله ة  لي قسم آئ  يفصل ندائرًا  ن الجا  س.17المادة )
( سممممماعس   فمهة 15)ب( يحسمممممب ةصمممممل د اسممممم  واحه  ن الحه األعةن لسمممممنوات الفخ ج  قابل كل ) 

 .تحسب لةطالب
 اًلنسحاب من المواد وإضافتها

 اد سمجل لدا لو إ ماةس  واد  هيهة ئالل األسمبوعرن األولرن  ن)ل( يسمم  لةطالب باالنسمحاب  ن  و  (:14المادة )
فصل ليام اله اسس  ن الفصةرن اله اسررن األول والثان   وئالل األسبوع األول  ن ليام اله اسس  ن ال

 الصرف   وال تثبة المواد الف  انسحب  ندا ة  سجةه األكاديم . 
 )ب(  ع   اعاة  ا و د ة  الفق ة )ل(  ن امه المادة يسممم  لةطالب باالنسممحاب  ن د اسممس  ادة ئالل 

ن وئالل األسممممابرع األ ب س األولن    األسممممابرع الثمانرس األولن  ن الفصممممل اله اسمممم  األول والثان 
حب( وة  امه الحاالت تثبة المادة ة  سممممممجل الطالب وإزا اا  الحظس ) نسمممممم  الفصممممممل الصممممممرف 

وجفحمل الطالب  سمموم تةك السمماعات  وال تهئل امه المادة ة  عهد السمماعمممممممممممممممات  الف  د سممدا  ن 
حرث النجاح وال سوب و فطةبات الفخ ج  وإذا لم ينسحب الطالب ئمممممممممممممالل المهة المممممممممممممممكو ة ة ةن 
ن  ه س المادة لن يثبة نفرجس المطالب ة  كشمف ال ال ات وال يجوز _ نفرجس لدما االنسحاب _ ل

يقل عهد السممماعات المسمممجل عن الحه األدنن لة بء اله اسممم  المسمممموح به وة، امه الف ةرمات إال 
 .بق ا   ن عمره الكةرس بناء عةن تنسرب  ن  ئرس القسم

)ج( إذا اعفب  الطالب  نسمممممممحبًا  ن  مرع المواد الف  سمممممممجل لدا ة  ةصمممممممل  ا بق ا   ن عمره كةرفه 
ه جطس لن يفم ذلك قبل لسبوعرن  ن بهء اال فحانات الندائرس  تكون د اسفه لملك الفصل ) ؤ ةس( 

                                                
 .2016\2015م ويطبق اعتبارا من بداية الفصل األول من العام الدراسي 22/12/2015تاريخ  7/2015/2016)#( قرار مجلس األمناء رقم 
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(  ن امه 15وجحسمممممممممممممب اما الفصمممممممممممممل  ن  هة الفأ رل المسمممممممممممممموح بدا ة  الفق ة )ل(  ن المادة )
 وجثبة ذلك ة  سجةه األكاديم   وجفحمل الطالب  سوم تةك الساعات.  الف ةرمات

 الجامعةتأجيل الدراسة واًلنقطاع عنها واًلنسحاب من    
(: )ل( يجوز لةطالب لن يؤ ل د اسفه ة  الجا  س  هة ال تزجه عن ل ب س ةصول سواء لكانة  فقط س لو 15المادة )

  فصةس بمواةقس ال مره.
( ل ب س عشممم  يو ًا 14)ب( عةن الطالب ان يفقهم بطةب تأ رل د اسمممفه إلن ال مره ة   هة لقصمممااا )

ن  التخاذ الق ا  المناسمممممممممب وجبة  ال مره ق ا ه إلن  هي   ن بهايس الفصمممممممممل اله اسممممممممم  األول لو الثا
القبول والفسمممممممجرل وعمره همممممممؤون الطةبس و ئرس القسمممممممم المخفص و  همممممممه الطالب وليس  دس لئ ى 

وة  حاالت الضممممممممم و ة القاا ة الف  تط ل ب ه المهة المنصممممممممموص عةردا ة  امه الفق ة وقبل     نرس
األول والثان  ةةمجةس الكةرس ان ينظ  ة  لةب الفأ رل  ندايس األسمممممبوع الثا ن  ن بهايس الفصمممممةرن

 .التخاذ الق ا  المناسب وإبالغ الجدات الم نرس
)ج( ال تحسممممممب  هة الفأ رل  ن الحه األعةن لسممممممنوات الفخ ج لو ل ايات إزالس لسممممممباب الو ممممممع تحة 

 .الم اقبس
وججوز له لن    هه ة  الجا  س)د( إذا تجاوز الطالب  هة الفأ رل الف  تمة المواةقس عةردا يفقه  ق

يفقهم بطةب  هيه لاللفحاق بالجا  س ةحذا قبل ة  الفخصممص نفسممه يحففظ بسممجةه األكاديم  كا اًل 
عةن لن يكمل  فطةبات الفخ ج وة  امه الحالس تحسب له  هة اله اسس السابقس  من الحه األعةن 

فق ترن )ب( و ) ممممم(  ن المممممممممممادة وإذا قبل ة  تخصص آئ  تطمممممب، عةره لحكام ال  لسنوات الفخ ج
وة  الحاالت الف  يفقه ةردا الطالب  ق هه بسممممممممممبب الفجاوز ب م  قد ي   (  ن امه الف ةرمات17)

ةةه لن يطةب  ن  جةس كةرفه اعفبا   هة الفجاوز  ن المسممممممممموح بدا عالوة عةن  ا و د ة  الفق ة 
 .)ل(  ن امه المادة ولمهة ةصةرن د اسررن كحه لقصن

ال تؤ ل اله اسممممس لةطالب الجهيه ة  الجا  س لو الطالب المنفقل إلردا  إال ب ه  ضمممم  ةصممممل )امممممممممممممممممم( 
 .عةن األقل عةن د اسفه ة  الجا  سد اس  واحه 

)و( إذا  غب لالب ة  االنسمممحاب  ن الجا  س ة ةره لن يفقهم بطةب عةن النموذج المق   إلن دائ ة  
وة  امه الحالس تثبة له ة  سجةه  الحظس ) نسحب  ن الجا  س( وجفقه  ق هه   القبول والفسجرل

وإذا  غب ة  االلفحاق  انرس بالجا  س ة ةره لن يفقهم بطةب  هيه وة  حالس قبوله ة  قسممممممممممم   ةردا
الفخصممممممممممص نفسممممممممممه يحففظ بسممممممممممجةه األكاديم  كا اًل عةن لن يكمل  فطةبات الفخ ج وة، الخطس 

ا عنه عودته إلن الجا  س   وتحسممممممب له  هة اله اسممممممس السممممممابقس  مممممممن الحه اله اسممممممرس الم مول بد
وإذا قبل ة  قسممممم آئ  تطب، عةره لحكام الفق ترن )ب( و )ج(  ن المادة   األعةن لسممممنوات الفخ ج

وال يجوز لن ي ود لةه اسس ة  نفس الفخصص إذا انسحب ئالل الفصل   (  ن امه الف ةرمات17)
 قبس. الثان  لو  ه تحة الم ا

)ز( إذا لم يسجل لالب  نفظم ة  الجا  س لفصل د اس  لو لكث  ولم يحصل عةن  واةقس ئطرس  ن 
ال مره الم ن  بفأ رل د اسمممممممممممممفه لدمه المهة يفقه  ق هه ة  الجا  س  وة  امه الحالس يجوز له لن 

يم  كا اًل ةحذا قبل ة  الفخصص نفسه يحففظ بسجةه األكاد  يفقهم بطةب  هيه لاللفحاق بالجا  س
  عةن لن يكمممل  فطةبممات الفخ ج وة، الخطممس الممه اسمممممممممممممرممس الم مول بدمما عنممه عودتممه إلن الجمما  ممس
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وإذا قبل ة  قسممم آئ  تطب،   وتحسممب له  هة اله اسممس السممابقس  مممن الحه األعةن لسممنوات الفخ ج
يفقه ةردا (  ن امه الف ةرمات  وة  الحاالت الف  17عةره لحكام الفق ترن )ب( و)ج(  ن المادة )

الطالب  ق هه بسبب عهم تسجرةه لمهة ةصل د اس  لو لكث  وب م  قد ي ةةه لن يطةب  ن كةرفه 
 اعفبا  امه المهة  من الحه األعةن لمهة الفأ رل المسموح بدا ة  الفق ة )ل(  ن امه المادة.   

 )ةاقهًا لمق هه( والي فب    )ح( إذا انسمممممحب الطالب ب ه اكفمال قبوله لو ب ه  باهممممم ته ألي سمممممبب كان
 .ت د له ال سوم المهةوعس

 اًلنتقال من الجامعات األخرى 
لش وف (: )ل( يسم  بانفقال الطةبس  ن الجا  ات األئ ى والم ااه والكةرات الجا  رس إلن الجا  س وة، ا16المادة )

 اآلترس:
 لن يسفوة  ه وف القبول ة  الجا  س.      -1
ده لو كةرس  ا  رس ت ف ف بدا الجا  س  ولن تكون د اسممممممممممممفه لو   لن يكون  نفقاًل  ن  ا  س  -2

  نفظمس  ولن يقهم و رقس تثبة ذلك.
واد الف  د سدا ة  الجا  س /  ا  ات وكةرات المجفمع المنفقل  ندا عةن لن ال تحسب له الم -3

 %( لو تقهي  نا  .50تقل عال فه ةردا عن)
الحاصممةرن عةن كةرات  جفمع/   ده  ن ئا ج األ دن إحضمما  و رقس تثبة لن امه الشممدادات  -4

 (*)تؤاةدم إلن  واصةس ت ةرمدم الجا    لمسفوى البكالو جوس ة  دولدم. 

%(  ن السمماعات المق  ة ة  الخطس الجهيهة 50ز عهد السمماعات المحسمموبس عن )لن ال يفجاو  -5
( سمممممنوات حسمممممب لسمممممس 3ول ا كةرات المجفمع نظام سمممممنفرن لو)  تلةطةبس المنقولرن  ن  ا  ا

 القبول وزا ة الف ةرم ال ال  والبحث ال ةم  األ دن .
ل ة  )ب( يفم تقهيم لةبات االنفقال إلن دائ ة القبول والفسجرل ة  الجا  س وجبة  هي  القبول والفسجر

 امه الطةبات وة، الش وف الوا دة ة  الفق ة )ل( لعاله.
يحول  هي  القبول والفسمممجرل الطةبات المقبولس إلن عمره الكةرس المخفص لحسممماب السممماعات الف  )ج( 

 د سدا الطالب ة   ا  فه ة   وء الخطس اله اسرس لةقسم المي سرفخصص ةره.
( ةق ة )د( يجوز لة ئرس بناًء عةن تنسمممممممممممممرب عمرمه 18الل بما و د ة  المادة ) ع عهم اإلئ -1)د( 

حهًا الممةكس األ دنرس الداهمرس ةصاًل د اسرًا وا خارجةطالب بأن يه س ة   ا  س الكةرس لن يسم  ل
 ئالل  هة د اسفه ه جطس  ا ية :

 .( ساعس   فمهة18ن ال تحسب لةطالب لكث   ن )ل - 
  اير  الم ادلس عةن المواد المطةوب   ادلفدا  لن تطب، لسممس - اسممس بانفظام لن تكون اله - 

 %(.60س المادة عن )عةن لن ال تقل عال 
سمماعات الم فمهة الف  يه سممدا لالب الجا  س ة  الفصممل الصممرف  ة  لي  ا  س ال تحفسممب ال -2 

لئ ى دائل الممةكس األ دنرس الداهممممممممممرس لو ئا  دا إال ة  حاالت اسمممممممممفثنائرس يواة، عةردا  ئرس 
 .الجا  س

                                                
( عدلت بقرار مجلس العمداء رقم الجلسة )17/10/2018، بتاريخ 2018/2019 /1 
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 ات لئ ى لو   ااه لو كةرات )امممممممممممممممم( ال تهئل المواد الف  سممب، لن د سممدا الطالب ة   ا  س /  ا 
  جفمع  من   هالته الف اكمرس ة  الجا  س.

( سمممممماعس تحسممممممب 15يحسممممممب ةصممممممل د اسمممممم  واحه  ن الحه األعةن لسممممممنوات الفخ ج  قابل كل ) )و(
 .لةطالب  ن ئا ج الجا  س

(  ن امه الف ةرمات عةن الطةبس الحاصمممممممةرن عةن د  س البكالو جوس  ن 16)ز( تطب، لحكام المادة )
 .وال اغبرن باله اسس ة  الجا  س ة  تخصص آئ    ا  س لئ ى 

)ح( ي ا ل الطالب المنفقل  ن  ا  س لئ ى   ا ةس الطالب الجهيه ل ايات اإلنما  والفصممممممممممممممل  ن 
 الفخصص.      

 آخر في الجامعة قسم اًلنتقال من قسم إلى
دايس الفصل والفسجرل ة   هة لقصااا  ال س لسمابرع قبل ن(:)ل( يفم تقهيم لةبات االنفقال إلن دائ ة القبول 17المادة )

اله اسمممممم  األول لو الثان   وجبة  جةس الكةرس الم ن  ة  امه الطةبات ة   هة لقصممممممااا لسممممممبوع  ن 
بهايس ذلك الفصممممل اله اسمممم  بناء عةن توصممممرس  جةس القسممممم المي ي غب الطالب باالنفقال إلره  وة، 

 الش وف اآلترس:
ةصل لو حصل عةن إنما  بالفصل  ن الفخصص المي ي غب ة  لن ال يكون قه  .1

 االنفقال إلره.
 لن يفواة  الشاغ  ة  الفخصص. .2
يضع  جةس الكةرس ه وف المفا ةس الئفرا  الطةبس  ن برن المفقه رن بطةبات االنفقال  .3

 إلن تخصصات الكةرس  وت ةن امه الش وف لةطةبس  سبقًا.
نجاحًا لو  سمممممممممموبًا  مممممممممممن المفطةبات   د سممممممممممدا ة  الجا  س)ب( تحسممممممممممب لةطالب  مرع المواد الف  

وذلك لم ة واحهة ةق  وتهئل عال ات  مرع   اإل با جس ة  الخطس اله اسرس لةفخصص المنفقل إلره
(  ن اممه 11المواد الف  حسمممممممممممممبمة لمه ة  حسمممممممممممممماب   مهلمه الف اكم  ) ع   اعماة لحكمام الممادة )

 ()خصص المنفقل إلره سنس انفقاله.الف ةرمات(  وتطب، عةره الخطس اله اسرس لةف
)ج( تطب، عةن الطالب لحكام الو مممع تحة الم اقبس والفصمممل وجحسمممب ةصمممل د اسممم  واحه  ن الحه 

 ( ساعس   فمهة حسبة له.15األعةن لسنوات الفخ ج  قابل كل )
دما )د( تقهم لةبات االنفقال  ن تخصمممص إلن آئ  إلن  هي  القبول والفسمممجرل عةن النماذج المق  ة ل

ال  ب وتسمممممممممفوةن الم ةو ات عن الطالب وت ةع ل مره الكةرس المنفقل إلردا الطالب لةبة ة  لةب 
 االنفقال.

)اممممممممممممممممم( ي ا ل الطالب المنفقل إلن تخصمممص آئ    ا ةس الطالب الجهيه ل ايات اإلنما  والفصمممل  ن 
 الفخصص.

 متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
 الو جوس لةطالب ب ه إتمام المفطةبات اآلترس:(: تمن  د  س البك18المادة )

)ل( النجمماح ة   مرع المواد المطةوبممس حسمممممممممممممممب الخطممس الممه اسمممممممممممممرممس المق  ة لممه  ممس البكممالو جوس ة  
 .الفخصص

                                                
( عدلت بقرار مجلس األمناء رقم الجلسة )م22/3/2007، بتاريخ 2007 /3 

 



 106 

 .% (60)ب( الحصول عةن   هل ت اكم  ال يقل عن ) 
(  ن امه 8المادة ))ج( عهم تجاوز الحه األعةن لسمممنوات الفخ ج المنصممموص عةردا ة  الفق ة )ل(  ن 

 .الف ةرمات
)د( لن يسمممجل لالبًا  نفظمًا ة  آئ  ةصمممةرن د اسمممررن له ة  الجا  س بما ةردا الفصمممل المي سمممرفخ ج 

 )#(.وجسفثنن  ن ذلك لةبس الب ا ش المشف كس ة  حال  واةقس  جةس الف ةرم عةن امه الب ا ش  ةره
 )##(  .مات الف  تصه  عن الجدات الم نرس)ام( الفقهم ال فحان الكفاءة الجا  رس وةقًا لةف ةر

 أحكـــــام عامــــة
 إذا توقف احفمال تخ ج الطالب ة  لي ةصمممل د اسممم  عةن  ادة واحهة لو  ادترن  ولم يفمكن  ن (أ) (:19المادة )

ةة مره الكةرس   الفسمممممجرل لدا/ لدما ل هم ل حدا/ل حدما لو بسمممممبب ت ا ب ال يمكن حةه ة  ب نا جه
تنسرب  ئرس القسم المخفص لن يواة، عةن لن يه س الطالب ة  نفس الفصل  ادة  بهيةس  بناًء عةن

لملك  لو  ادترن بهيةفرن  وج ةم دائ ة القبول والفسممجرل ئطرًا بملك قبل ندايس ةف ة االنسممحاب واإل مماةس
 .2004/2005عةن ان  يطب، ذلك اعفبا ًا  ن بهايس الفصل اله اس  الصرف   الفصل

إذا توقف احفمال تخ ج الطالب عةن ا فراز  ادة واحهة  سمممممممممب، له لن د سمممممممممدا   ترن ولم ينج   (ب)
السمممممممماح له به اسمممممممس  ادة بهيةس   ةردا  ةة مره كةرفه بناًء عةن تنسمممممممرب  ن  ئرس القسمممممممم المخفص

 (*) ناسبس ة  نفس الفصل. 
 )*( .رنة   مرع األحوال ال يجوز لةطالب لن يه س لكث   ن  ادترن بهيةف (ج)

عةن الطالب المي يفوقع تخ  ه ة  ندايس ةصل  ا لن يقوم بف بيس نموذج ئاص لهى قسم الفخصص  (:20المادة )
ة   هة لقصممممممااا  مانرس لسممممممابرع  ن بهايس الفصممممممةرن األول والثان  ول ب س لسممممممابرع  ن بهايس الفصممممممل 

الفخ ج بالفنسمممر،  ع دائ ة  الصمممرف  السممماب، لفخ  ه  حرث يقوم القسمممم بالفحق،  ن اسمممفرفائه لشممم وف 
 .القبول والفسجرل

ل( إذا  غب لالب حاصممممممل عةن د  س البكالو جوس ة   ا  س     ة  تخصممممممص  ا ة  اله اسممممممس ) (:21المادة )
ة ةره لن يفقهم بطةب  إلن دائ ة القبول والفسمجرل   له  س البكالو جوس ة  تخصمص آئ  ة  الجا  س

وجحول  هي  القبول   وتبة لجنس القبول والفسمممممممجرل ة  لةبه وة، هممممممم وف القبول لةفخصمممممممص الجهيه
والفسمممممجرل  لةبه إلن  ئرس القسمممممم المخفص لحسممممماب المواد الف  نج  ةردا والف  تقع  ممممممن الخطس 

لف  حسممممبة له ة  احفسمممماب   هالته وجحسممممب ةصممممل وال تهئل المواد ا  اله اسممممرس لةفخصممممص الجهيه
وعةن لن ال   (  ساعس   فمهة تحسب له15د اس  واحه  ن الحه األعةن لسنوات الفخ ج  قابل كل )

%(  ن الساعات الم فمهة المطةوبس ة  ئطس تخصصه ه جطس عهم تجاوز 50تحسب له لكث   ن )
 سبع سنوات  ن سنس وةصل تخ  ه.

ن  نفظمًا ة  الجا  س بطةب  هيه لاللفحاق بدا وقبل ة  الفخصممممممممممص نفسممممممممممه )ب( إذا تقهم لالب كا
يحففظ   بسممجةه األكاديم  كا اًل  وجسمم ي  ف ول اإلنما ات السممابقس بحقه  عةن ان يكمل  فطةبات 

وة  امه الحالس تحسمممب له  هة اله اسمممس السمممابقس  ممممن الحه األعةن لسمممنوات الفخ ج وإذا   الفخ ج
 .(  ن امه الف ةرمات17قبل ة  قسم آئ  تطب، عةره لحكام الفق ترن )ب( و )ج(  ن الممادة  )

                                                
 .م،29/3/2016تاريخ  15/2015/2016)*( قرار مجلس العمداء رقم 

 م، 19/4/2016تاريخ  18/2015/2016)#( قرار مجلس العمداء رقم 

 .م14/6/2016تاريخ  22/2015/2016)##( قرار مجلس العمداء رقم 
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 .عةن الطالب لن يحصل عةن  صهقس ب اءة ذ س  ن الجا  س السفكمال إ  اءات تخ  ه (ل) ($)(:22المادة )
 مرع الو ممائ، الف  يفقممهم بدمما الطممالممب وتخص القبول ة  الجمما  ممس ت فب   ةكممًا لةجمما  ممس وغر   (ب)

 . سف دة
إذا تبرن ة  لي وقممة لن لي  ن امممه الو ممائ، لو الم ةو ممات الف  تقممهم بدمما الطممالممب لةجمما  ممس  (ج)

إصممها  ليس   زو ة وغر  صممحرحس ةحن لةجا  س الح، بفصممةه ةصمماًل ندائرًا  ع عهم  د ال سمموم لو
 .و رقس له دون ساب، إنما 

 ال يجوز ألي لالب لن يحفش ب هم عةمه بدمه الف ةرمات لو ب هم الالعه عةن النشمم ات الصمماد ة عن(: 23المادة )
 .لو  ا ينش  عةن لوحس إعالناتدا ةرما يف ة، بدمه الف ةرمات  الجا  س

 تحمل د  س البكالو جوس تا جخ اسفحقاقدا. (:   24المادة )
(:  يجوز ألي لالب لن يكون  سممممجاًل له  فرن عةمرفرن ة  الجا  س ة  آن واحه وة، همممم وف يضمممم دا 25المادة )

  جةس ال مهاء.
ه ق(:  يبة  جةس ال مهاء ة  الحاالت الف  لم ي د بشأندا نص ة  امه الف ةرمات وة  اإلهكاالت الف  26المادة )

 أ عن تطبر، امه الف ةرمات.تنش
  (:    ئرس الجا  س وعمهاء الكةرات  و هي  القبول والفسجرل  كةفون بفنفرم لحكام امه الف ةرمات.27المادة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

 .م30/11/2016تاريخ  3/2016/2017قرار مجلس العمداء رقم  ($)
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 تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة جرش( 15)
ا لنص المادة) لسنة  20من قانون الجامعات األردنية رقم  11(/ب/17" صادرة عن مجلس العمداء استنادا

 " 2015/2016ويعمل بها اعتباراا من بدء العام الجامعي ،وتعديالتها 2009
 

تسمممممن امه الف ةرمات ا ت ةرمات  ن  د  س الما سممممفر  ة   ا  س     ا صمممماد ة عن  جةس ال مهاء  (:1المادة )
 2009لسمممممممممممممنمممممس  20 ن قمممممانون الجممممما  مممممات األ دنرمممممس  قم  11(/ب/17اسمممممممممممممفنممممماًدا لنص الممممممادة)

 .2015/2016وج مل بدا اعفباً ا  ن بهء ال ام الجا     وت هيالتدا
 يكون لةكةمات وال با ات الفالرس الم ان  الوا دة إزاءاا   ا لم تهل الق جنس عةن ئالف ذلك: (:2المادة )

  ا  س      : الجامعــة
 اسات ال ةرا جةس اله    : المجلس
 عمره اله اسات ال ةرا  : العميد
 لي كةرس  ن كةرات الجا  س  : الكلية
 قسم الفخصص األكاديم    :القسم
 دبةوم اله اسات ال ةرا  : الدبلوم
 لجنس  اله اسات ال ةرا ة  القسم األكاديم  الم ن  : القسم لجنة

 لجنس اله اسات ال ةرا ة  الكةرس : لجنة الكلية
( سمماعس   فمهة حسممب الخطس اله اسممرس الف  يق اا 33تكون  فطةبات الحصممول عةن د  س الما سممفر  ) (:3)المادة 

 جةس ال مهاء  وتوزع امه المفطةبات وةًقا لمسممما ي ب نا ش الما سمممفر : الشممما ل وال سمممالس عةن النحو 
 :الفال 

 :الشا لاا لواًل: ب نا ش الما سفر   سا 
 .700(ساعس   فمهة  ن  سفوى 24نجاح بحه لدنن  )د اسس المواد اإل با جس ب -ل

 .700( ساعات   فمهة كحه لقصن  ن  سفوى 9د اسس المواد االئفرا جس ) -ب
 .النجاح ة  اال فحان الشا ل صف  ساعس ب ه إنداء  مرع المواد -ج

 : انًرا:  ب نا ش الما سفر   سا  اال سالسا
 .700ساعس   فمهة كحه لدنن  ن  سفوى  (15د اسس المواد اإل با جس بنجاح  وا  ) -ل

 .700( ساعات   فمهة بنجاح كحه لقصن  ن المواد االئفرا جس  ن  سفوى 9د اسس ) -ب
 ( ساعات   فمهة  وإ ازتدا  ن قبل لجنس المناقشس.9إعهاد  سالس  ا  رس يخصص لدا ) -ج

 ن المجةس لن يه س  ا ال يزجه  يجوز لةطالب بفنسرب  ن لجنس القسم و لجنس الكةرس وق ا  - الًثا:  ل
وتحسممب   ( سمماعات   فمهة  ن ئا ج ئطفه اله اسممرس ة  الجا  س  ن  سممفوى الما سممفر 3عن  )

 .له  ن  من المواد االئفرا جس
ئاصس ( لو  ا هابه ذلك   من الخط  اله اسرس تحسب المادة  عنه ل ح  واد )  وا رع -ب   

 لةطالب   ة واحهة ةق  حفن وإن ائفةفة المو وعات.
لقسمممممممممممم الفخصمممممممممممص لن يحهد عنه قبول الطالب المواد االسمممممممممممفه اكرس الالز س له  ن  واد  سمممممممممممفوى  -ل :(4المادة )

 هد امه المواد عةن لةب القبول.( ساعات   فمهة  وتح9البكالو جوس والهبةوم  عةن لال تزجه عن )



 109 

عةن الطالب ان يند  بنجاح  المواد االسمممممفه اكرس ئالل السمممممنس األولن  ن اله اسمممممس  وال تحسمممممب  -ب
السمممماعات االسممممفه اكرس  مممممن السمممماعات المطةوبس لةما سممممفر   وال تهئل عال اتدا  مممممن الم هل 

 ب.الف اكم  لةطالب  وال تظد  امه ال ال ات ة  كشف عال ات الطال
ال يجوز ان يكةف الطالب به اسممممس  سمممماق اسممممفه اك  إذا كان قه نج  ةره ة    حةس البكالو جوس  -ج

 ة  الجا  س.
يكون الحه األعةن لمهة الحصممممممول عةن د  س الما سممممممفر  سممممممفس ةصممممممول د اسممممممرس قابةس لةفمهيه لمهة  -ل (:5المادة )

بفنسممممرب عمره الكةرس المخفص ةصممممةرن د اسممممررن باسممممفثناء الفصممممل الصممممرف  وةصممممول الفأ رل  وذلك 
 و واةقس عمره اله اسات ال ةرا.

ال يجوز لن تزجه  هة الفأ رل واالنسمحاب ب م  بمجموعدا عن ةصمةرن د اسمررن و ال تحسمب امه  -ب
 المهة  ن الحه األعةن لمهة الحصول عةن اله  س.

( 12عات   فمهة  والحه األعةن )( سمممممما6يكون الحه األدنن لة بء اله اسمممممم  ة  الفصممممممل الواحه )  -ل :(6المادة )
 .ساعس   فمهة  وال تحسب ساعات ال سالس  ن  من ال بء اله اس 

يجوز ة  حاالت  سوغس وبفنسرب   ن القسم الم ن  و جةس الكةرس الم نرس  وبمواةقس ال مره ان  -ب
  س ( سممماعات  ع   اعاة الحه األعةن لمهة الحصمممول عةن اله6يقل ال بء اله اسممم  لةطالب عن )

 ة  كل األحوال.
 شروط القبول

يحهد  جةس ال مهاء ة   طةع كل عام  ا    عهد الطةبس المين يقبةون ة  ب ا ش الما سمممممممممممممفر  ة   :(7المادة )
الجا  س  وذلك بفوصرس  ن المجةس  ب ه لئم  لي لجان اله اسات ال ةرا ة  األقسام والكةرات الم نرس 

  سمرا. من الطاقس االسفر ابرس المسموح بدا 
 :ه وف عا س -ل   (:8المادة )

 لن يكون المفقهم حاصاًل عةن د  س البكالو جوس ة  تخصص  ناسب لةفخصص المي سرقبل به. -1
 ا ي ادله  ن  ا  س   ف ف بدا  لال يقل تقهي ه عن ا رها و يجوز قبول  ن كان تقهي ام ا قبولا  لو -2

 وة، ق ا ات  جةس  الف ةرم ال ال  والبحث ال ةم  األ دن .
 .%(  ن ساعات الهوام المطةوبس لةحصول عةن امه اله  س75لن يثبة لنه واظب عةن  ا ال يقل عن ) -3
يجوز لقسممم الفخصممص و ممع همم وف ئاصممس لاللفحاق بالب نا ش المي يط حه   -:همم وف ئاصممس -ب

القسمممم عةن لال تف ا ب امه الشممم وف  ع اإللا  ال ام لب ا ش اله اسمممات ال ةرا وججب لن تبر ن  ذلك
 امه الش وف بو وح ة  الخطس اله اسرس المقه س لالعفماد  وت فب   زًءا  ندا.

 ندا تقهم لةبات االلفحاق بب ا ش الما سمممممممفر   إلن دائ ة القبول والفسمممممممجرل عةن النموذج الصممممممماد   -ل :(9المادة )
 .ئالل الفف ة الف  تحهداا عمادة اله اسات ال ةرا  وت ة، بفةك الطةبات  مرع األو اق الثبوترس الالز س

يقبل المفقه ون بق ا   ن  جةس اله اسممممات ال ةرا  وتنسممممرب  ن لجنس اله اسممممات ال ةرا ة  الكةرس   -ب
هاء تفوجض تةمك  وتوصمممممممممممممرمس  ن لجنمس  القسمممممممممممممم  وججوز بق ا   ن  ئرس الجما  مس او  جةس ال مم

الصمالحرات لة مره وجبة  الطالب و هي  القبول والفسمجرل بملك  وجحهد المسما  والمواد االسمفه اكرس 
 .(4المطةوب د اسفدا وة، المادة )
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  يجوز لن ُيقبل الطالب ة  ب نا جرن د اسررن ة  آن واحه ة  لي   حةس  ن   احل د اسفه.ال -ل :(10المادة )
 لب نا ش نفسه   ة لئ ى.ا ن ب نا ش  ا سفر  ةال يجوز لن يقبل ة   إذا ةصل الطالب -ب

 يشمممممممف ف لقبول الطالب ة  لي  ن ب ا ش الما سمممممممفر  اسمممممممفرفاء الشممممممم وف المف ةقس با فحان الة س الف   :(11المادة )
 يحهداا  جةس الف ةرم ال ال .

 اًلنتقال والتحويل
  . ا سفر  إلن آئ  ة  الجا  سن ب نا ش  يجوز انفقال الطالب   -ل (:12المادة )

الطممالممب  ن ب نمما ش ة   مما  ممس لئ ى إلن ب نمما ش  ممما ممل ة  الجمما  ممس ة  حممال  يجوز انفقممال -ب
 اسممممفرفائه همممم وف القبول وتواة   ق ه همممماغ  له ة  الب نا ش المي ي غب ة  االنفقال إلره  عةن لال

 و  ا ي ادله.يقل   هله الف اكم  الب نا ش المنفقل  نه  عن ا  ره  ًهاا ل
 قهم لةبات االنفقال إلن دائ ة القبول والفسجرل عةن النموذج المق   لدما ال  ب.ت  -ل :(13المادة )

س عةن االنفقال بق ا   ن ال مره بناء عةن توصممممممممرس  ن لجنس الفخصممممممممص ة  القسممممممممم  تفم المواةق -ب
 .ولجنس اله اسات ال ةرا ة  الكةرس

 المواد الف  د سدا الطالب ة   ا  س لئ ى وج غب ة  احفسابدا  ا ية :يشف ف ة   -ل (*):(14المادة )
 ناظ ة  ن حرث المسفوى والمحفوى لمادة لو  واد ة  الخطس اله اسرس المق  ة. لن تكون   -1
 ال تقل عال س الطالب ة  كل  ندا عن ) ره  ها(.ل -2
سممممممممماب، ال تهئل ة    هله الف اكم  إذا   د سمممممممممدا ة  الب نا ش الالمواد الف  يخفا اا  ن المواد الف -3

 كان االنفقال  ن ئا ج الجا  س.
 حفسب لةطالب عنه انفقاله لو قبوله ة  ب نا ش آئ  دائل الجا  س  ا ية :ي -ب

 .لمواد الف  يخفا اا  ن المواد الف  د سدا ة  الب نا ش الساب، وتهئل ة    هله الف اكم ا -    
لخطس اله اسممممممممرس الف  الفح، الطالب عةن لسمممممممماسممممممممدا ة  ئا ج ا ال يجوز احفسمممممممماب لي  واد  ن -ج

 الب نا ش إال إذا تم النص عةن ذلك.
س عةن احفساب المواد بق ا   ن  جةس كةرس اله اسات ال ةرا بناء عةن توصرس  ن لجنس تفم المواةق -د

 القسم ولجنس الكةرس المخفصفرن.
س لو المحول  ن   ا  س لئ ى   ا يزجه عةن  يجوز لن يحسب لةطالب  المنقول دائل الجا  ال -اممممممم
 .( ساعات   فمهة9)

( سمممممممماعات 9اسمممممممم  واحه  ن الحه األعةن المطةوبس إلنداء الب نا ش  قابل كل )يحسممممممممم ةصممممممممل د   -و
   فمهة تم احفسابدا.

الجا  س  (  ن امه الف ةرمات لةطالب المةفح، بب نا ش اله اسممممممممممممات ال ةرا ة 14ع   اعاة المادة )  -ل :(15المادة )
( سمماعات   فمهة ة  ب نا ش  ما ل ة   ا  س لئ ى  همم جطس الحصممول 6لن يه س  ا ال يزجه عن )

عةن  واةقس  سمممممبقس  ن ال مره  بناء عةن تنسمممممرب  ن لجنس القسمممممم ولجنس اله اسمممممات ال ةرا ة  الكةرس 
 .المخفصفرن  ه جطس لال يكون قه تم احفساب  واد لةطالب  ن  ا  س لئ ى 

 .سب عال ات امه المواد  من الم هل الف اكم ال تح  -ب

                                                
 5/2016/2017رقم  26/12/2016)*( قرار مجلس العمداء بتاريخ 
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يجوز تحوجل الطالب ولم ة واحهة  ن  سممممممما  ال سمممممممالس إلن  سممممممما  الشممممممما ل لو ال كس  بق ا   ن  -ل (:16المادة )
 المجةس بناء عةن تنسرب  ن لجنس القسم و لجنس الكةرس.

( سممماعس   فمهة  ن 15يجوز تحوجل الطالب  ن  سممما  الشممما ل الن  سممما  ال سمممالس ب ه د اسمممس ) -ب
ئطفه اله اسممممرس همممم جطس تواة  المشمممم ف وبق ا   ن  جةس اله اسممممات ال ةرا بناء عةن تنسممممرب   ن 

 ال مره الم ن .
طفه تحسممممب  مرع المسمممماقات الف  د سممممدا الطالب المحول  ن  سمممما  ألئ  إذا كانة  مممممن ئ -ج 

 اله اسرس لةمسا  المحول إلره.
 لجان الدراسات العليا

 يشكل  جةس لةه اسات ال ةرا ب ئاسس ال مره وجضم ة  عضوجفه: -ل :(17المادة )
 نواب ال مره  - 
 عمهاء الكةرات الم نرس - 
 .ا نرن  ن ذوي االئفصاص والخب ة  ن ئا ج الجا  س ي رندم  ئرس الجا  س بفنسرب  ن ال مره - 
 يفولن  جةس اله اسات ال ةرا المدام اآلترس: -ب
 النظ  ة  الخط  اله اسرس و ة دا إلن  جةس ال مهاء. - 
اقف اح ت ةرمات قبول الطةبس وة، ق ا ات و  اير  اله اسممات ال ةرا الصمماد ة عن  جةس اريس اعفماد  - 

 . ؤسسات الف ةرم ال ال 
لرن سمممممنوجا واعفماد قوائم القبول  واقف اح لي هممممم وف الفنسمممممرب لمجةس ال مهاء بأعهاد الطةبس المقبو  - 

 إ اةرس لقبول الطةبس.
 اعفماد النفائش الندائرس لال فحانات ة  كل ةصل. - 
 الفنسرب لمجةس ال مهاء بمن  اله  ات ال ةمرس والشدادات. - 

 لجان اله اسات ال ةرا ة  الكةرس: :(18المادة )
رس بق ا   ن  جةس الكةرس لةفخصممممص الم ن   وتفوب إلردا تشممممكل لجنس اله اسممممات ال ةرا ة  الكة -1

  :صالحرات  جةس الكةرس المف ةقس باله اسات ال ةرا  وجكون تشكرل الةجنس عةن النحو الفال 
  .عمره الكةرس /  ئرًسا ) لو  ن يفو ه  ن نوابه ( -ل

 .  ساء األقسام -ب
 اريس ته جس ب تبس لسفاذ إن و ه.  انعضو  -ج

  :صالحرات لجنس الكةرس  ا ية تشمل  -2
  .اإله اف عةن ل و  اله اسات ال ةرا ة  الكةرس -ل

  .د اسس اقف احات لجان األقسام والفنسرب بدا لةمجةس -ب
 الفنسرب باعفماد نفائش ا فحانات المواد اله اسرس.  -ج
 تقوم لجنس الكةرس بمدام لجنس القسم ة  حالس عهم توة  النصاب -د
القسم بق ا   ن عمره كةرس الفخصص وتفوب إلردا صالحرات  جةس القسم المف ةقس تشكل لجنس  -3

  :باله اسات ال ةرا وجكون تشكرل الةجنس كالفال 
  ش ف ب تبس لسفاذ. -ل
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  ئرس القسم.  -ب
  .ا نان  ن لعضاء اريس الفه جس لحهاما ب تبس لسفاذ  شا ك عةن األقل -ج

  :تشمل صالحرات لجنس القسم  ا ية  -4
اإلهممممم اف عةن ل و  اله اسمممممات ال ةرا ة  القسمممممم والفنسمممممرب لة مره الم ن  بقبول الطةبس وتحهيه  -ل

 المواد االسفه اكرس. 
  .اإل هاد األكاديم  لطةبس القسم -ب
 الفوصرس بنفائش ا فحانات المواد اله اسرس إلن المجةس.  -ج 
تنظرم هؤون اال فحان الشا ل وتشكرل لجان اال فحان واإله اف عةن إ  ائه والفوصرس بحق ا   -د 

 النفائش.   
 انفقال الطةبس واحفساب المساقات. -ام 
  :تقهيم المقف حات المف ةقس بما ية  و ة دا لةجنس الكةرس -و
  .تقهيم  قف حات بحنشاء ب ا ش د اسات عةرا  هيهة  -  
  شا جع الخط  اله اسرس.  إعهاد -  
 الفوصرس بفحهيه لعهاد الطةبس المقبولرن سنوًجا.  -  
 الفنسرب لة مره بما ية : -ز
 ت ررن المش ةرن والمش ةرن المشا كرن.   -  
 إق ا   شا جع ال سائل.  - 
  .تشكرل لجان المناقشس - 
 .تحهيه  واعره المناقشس - 
 المواد وال ال ات واال فحانات - 

  .( لال فحان الشا ل798يخصص ال قم ) -ل  (:19دة )ماال
 ( لة سالس799يخصص ال قم ) -ب

الحه األدنن لةنجاح ة  ب نا ش الما سمممممممفر  حصمممممممول الطالب عةن   هل ت اكم  ال يقل عن الحه  -ل (:20المادة )
  .% (76األدنن )

عن  ره  ها إعادة د اسمممممممممممممس  يجوز ل ايات  ةع الم هل الف اكم  إذا قل   هل الطالب )الف اكم ( -ب
( سممممماعات عةن األكث   ن ئطفه اله اسمممممرس ئالل  هة د اسمممممفه  وال يجوز إعادة المسممممماق الواحه 9)

 لكث   ن   ة وتحسب له ال ال س األعةن ةق  ة  الم هل الف اكم .
يجوز لةطالب د اسممس  سمماق ائفرا ي بسممبب  سمموبه ة   سمماق ائفرا ي آئ  لو ل ايات  ةع   هله  -ج

  اكم  وتحسب له ال ال س األعةن ةق .الف
ساعات  كان  3يجوز لةمجةس وبفنسرب  ن ال مره الم ن  السماح لةطالب بحعادة  ا ال يزجه عن  -د

%(لو  ره  ها )بالنسمممبس لةمادة( عةن لن 80قه د سمممدا الطالب وحصمممل ةردا عةن عال س اقل  ن )
 تحسب له ال ال س األئر ة.

%( لو  ا ي ادلدا ول ا 70نن ل ال س النجاح ة  كل  ادة  ن  واد ب ا ش الما سمممممممممممممفر  )الحه األد -ل (:21المادة )
 %( عةن األقل.50المواد االسفه اكرس ةرشف ف لن يجفازاا الطالب ب ال س )
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 .%(55ال ال س األدنن الف  تسجل لةطالب ا  ) -ب
  :يكون توزجع عال ات اال فحانات عةن النحو الفال  :(22المادة )

 %(  ن ال ال س الندائرس.30ا فحان تح ج ي ي صه له ) -1
 %(  ن ال ال س الندائرس. 30لعمال الفصل  ن تقا ج  ولبحاث ولنشطس و شا كس ي صه لدا ) -2
 %(  ن ال ال س الندائرس. 40اال فحان الندائ  ي صه له ) -3
 ات والفصا رم  وال سو ات   واد النهوات  والمشا جع والمخفب :(2و1يسفثنن  ما و د ة  البنهين ) -4

واالئفبا  ال مة  والفه جب للسممممم ج ي و واد لسمممممالرب البحث الف  لدا سممممماعات   فمهة  إذ تكون لدا 
 عال س تحهداا األقسام الم نرس

 يخصص ل ال س المواد باأل قام الفقادي  المبرنس إزاء كل  ندا: -أ :(23المادة )
 التقدير العالمة  %

  مفاز 90-100
  ره  هاً  90اقل  ن  -80
  ره 80اقل  ن  -70

 يخصص ل ال ات الم هل الفصة  والف اكم  باأل قام الفقهي ات المبرنس: -ب
 التقدير العالمة  %

  مفاز 86-100
  ره  هاً  86اقل  ن  -76

 
 التسجيل للرسالة

ال يسمممممجل الطالب ال سمممممالس إال ب ه ندايس الفصمممممل الثالث  ن الفحاقه بالجا  س لو ب ه النجاح ة   -1 (:24المادة )
 ( ساعس   فمهة ولال يقل   هله الف اكم  عن  ره  ها. 15)
 يفقهم الطالب بطةب الن  ئرس القسم يفضمن عنوان ال سالس وئطفدا واسم المش ف المقف ح. -2
 بصو ة ندائرس بناًء عةن تنسرب  ن لجنس اله اسات ال ةرا ة  القسم.يق  ال مره  ش وع ال سالس  -3
إذا لم يقهم الطالب  شممم وع ال سمممالس حفن انفداء الفصمممل الخا س يحول إلن  سممما  الشممما ل وذلك  -4

 .بق ا   ن المجةس بناًء عةن تنسرب لجنف  القسم والكةرس
داء الطالب  مرع  فطةبات الما سمممممممممفر  وة   مرع األحوال ال يجوز لن تفم المناقشمممممممممس إال ب ه إن -5

األئ ى وبم هل ت اكم  ال يقل عن  ره  ها  وان يكون  ضمممممممن   ا ال يقل عن ل ب س لهمممممممد   ن 
 تا جخ صهو  المواةقس عةن إق ا   ش وع ال سالس. 

 .يشف ف إال يناقش الطالب بنفس الفصل المي تم ةره تحهيه اإله اف -6
 اًلمتحان الشامل

ون اال فحان الشمممممممممممممما ل ذا لبر س همممممممممممممما ةس تكا ةرس يدهف إلن قراس قه ة الطالب عةن ال ب  برن يك :(25المادة )
المفاارم المخفةفس األسمممممممممممممماسمممممممممممممرس والمفقه س الف  لكفسمممممممممممممبدا  ن  خفةف الم ا ف  وتوظرفدا ة  حل 

 المشكالت ال ةمرس والفطبرقرس ة   رهان تخصصه. 
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  :تفولن لجنس القسم :(26المادة )
االت الف  يشمةدا اال فحان الشا ل عةن لن تشمل  جاالت الفخصص ولال يقل عهداا تحهيه المج -ل

عن  ال ممس  واقف اح الم ا ع والق اءات الالز ممس لممملممك  وت ةن المجمماالت والم ا ع والق اءات لةطةبممس 
 قبل  وعه اال فحان بفصل د اس  واحه عةن األقل. 

 س لعضمممممماء بمن ةردم  ئرسممممممدا وجفم ائفرا ام  ن الفوصممممممرس إلن لجنس الكةرس بفشممممممكرل لجنس  ن ل ب -ب
لعضممماء اريس الفه جس المخفصمممرن بمو ممموع اال فحان لةقرام بو مممع األسممميةس وتصمممحر  اإل ابات  

 وجصه  الق ا  بفشكرل الةجنس  ن المجةس. 
 .الفنسرب بنفائش اال فحان الشا ل لةجنس الكةرس له اسفدا والفوصرس بشأندا إلن المجةس إلق ا اا -ج

يفكون اال فحان الشمما ل  ن و قفرن  وتكون  هة كل و قس  سمماعفرن ونصممف توزع عةن يو رن  وج قه  :(27المادة )
  ة واحهة ة  كل ةصمممممل د اسممممم  بما ة  ذلك الفصمممممل الصمممممرف  بق ا   ن ال مره وتنسمممممرب  ن لجنس 

ل  ب ئالل القسمممممم  وعةن الطالب لن يفقهم بطةب لهئول اما اال فحان حسمممممب النموذج الم ه لدما ا
  .المهة الف  يحهداا المجةس

يفقهم الطالب لال فحان الشممما ل ب ه إندائه  مرع  فطةبات الخطس اله اسمممرس بنجاح هممم جطس لال يقل  -ل :(28المادة )
   هله الف اكم  عن  ره   ها. 

ة  إذا توقف تقهم الطالب لال فحان الشا ل عةن النجاح ة   ادة إ با جس واحهة غر   ط وحس    -ب
الفصل يمكن بق ا   ن المجةس  بناء عةن تنسرب  ن لجنس الكةرس وتوصرس  ن لجنس القسم د اسس 

  ادة بهيةس  ن المواد االئفرا جس لةب نا ش. 
إذا  سممممب الطالب ة  اال فحان الشمممما ل لةم ة األولن يمكنه الفقهم لدما اال فحان   ة  انرس  مممممن  -ج

 سفر . المهة القصوى لةحصول عةن د  س الما 
  :%( عةن األقل وإذ  سب الطالب ة  الم ة الثانرس76تكون عال س النجاح ة  اال فحان الشا ل ) -د

  .يفصل  ن ب نا ش الما سفر  -1
  .يمن  هدادة دبةوم اله اسات ال ةرا -2
تسجل نفرجس الطالب ة  اال فحان الشا ل ة  كشف عال اته ب با ة نا   لو  اسب ة  كل   ة  -امممممممممم

 ةردا لال فحان. يفقهم
يبة   ئرس القسمممممممممممممم عمرمه الكةرمس الممي يفولن بمهو ه ابالغ عمرمه المه اسممممممممممممممات ال ةرما و مهي  القبول  -و

 والفسجرل بنفرجس اال فحان.
تطب، ت ةرمات  ن  د  س البكالو جوس عةن الحاالت الف  لم ي د عةردا نص ة  امه الف ةرمات ةرما  :(29المادة )

  ات والم هالت ول جقس احفساب الم هل الف اكم .يف ة، باال فحانات وال ال
 

 نظام الدراسة
تفكون السنس اله اسرس  ن ةصةرن د اسررن  هة كل  ندما سفس عش  لسبوعا وججوز اعفماد ةصل   -)ل( :(30المادة)

 صرف  ال تقل  هته عن  مانرس لسابرع بما ال يزجه عن سة ساعات   فمهة لةطالب
 :المواظبس ة  ب نا ش الما سفر  )ب(  تشف ف
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%( ن السممممماعات المق  ة ألي  ادة  وإذا تجاوز غراب 20ال يسمممممم  لةطالب بالف رب اكث   ن ) -
%(  ن  جموع السمممماعات المق  ة 20الطالب دون عم  يقبةه عمره كةرس الفخصممممص لكث   ن )

فرجس ذلك ال سمموب %(وتهئل ن55ألي  ادة  يح م  ن تةك المادة وج طن عال س الحه االدنن )
 ة  حساب   هله الف اكم  وعةره إعادة د اسس تةك المادة إن كانة إ با جس. 

%( ن  جموع 20إذا تجمماوز غرمماب الطممالممب ب ممم  يقبةممه عمرممه كةرممس الفخصمممممممممممممص لكث   ن ) -
السمماعات المق  ة لمادة  ا ةحنه ي فب   نسممحًبا  ن المادة لو المواد وتثبة  الحظس  نسممحب ة  

 ديم .سجةه األكا
 .تس ي ت ةرمات  ن  د  س البكالو جوس ة  الجا  س عةن إ  اءات تقهيم ال م  الم    او القد ي  :(31المادة )
كل  ن يف رب عن اال فحان الندائ  الم ةن عنه ب م  يقبةه عمره كةرس الفخصمممممممممممممص تسمممممممممممممجل له  -ل :(32المادة )

ادة إل  اء ا فحان تكمرة  لةطالب ة  )غر   كفمل (  وجبة  الق ا  بقبول ال م  لمه س الم  الحظس
 هة لقصممممااا سممممفس لسممممابرع  ن الفصممممل المي ية  الفصممممل المي ت رب ةره الطالب إال إذا كان  ؤ اًل 
 سمممممًرا لو كان الطالب  نقطً ا عنه ب م   وة  تةك الحالس ي قه اال فحان ة  الفصممممل الفال  لةفصممممل 

 المؤ ل. 
 س غر   كفمل وة، الفق ة )ل( ت صه له ال ال س الف  يسفحقدا.إذا لم يفمكن الطالب  ن إزالس نفرج -ب
 يسفثنن  ما و د لعاله  ساقات ال سالس حرث تبقن النفرجس غر   كفمل لحرن النجاح ة  ال سالس. -ج

 اًلنسحاب من المواد
 ن بهء  يسممم  لةطالب باالنسممحاب  ن د اسممس  ادة لو لكث  ئالل  هة لقصممااا عشمم ة لسممابرع -1 -ل :(33المادة )

 الفصل  وئمسس لسابرع  ن بهء الفصل الصرف   وتثبة ة  سجةه  الحظس )  نسحب (. 
يفم االنسحاب ة  امه الحالس حسب نموذج ئاص ت هه دائ ة القبول والفسجرل  و واةقس عمره   -2

 كةرس الفخصص. 
%(  ن 20ي فب  الطمالمب الممي يفجماوز  جموع غرمابمه ب مم  يقبةمه  جةس كةرمس الفخصمممممممممممممص )  -ب

السماعات المق  ة لكل  ادة  ن  واد الفصمل  نسمحًبا  ن ذلك الفصمل  وتثبة ة  سمجةه  الحظس ) 
  نسحب (  وت فب  د اسفه لملك الفصل  ؤ ةه وجحسب  ن الحه األعةن لمهة الفأ رل.

الفخصممممممممص المواةقس عةن انسممممممممحاب الطالب  ن  مرع المواد الف  سممممممممجةدا ة  يجوز ل مره كةرس  -ج
( لسمممبوًعا  ن بهء الفصمممل 14الفصمممل  هممم جطس لن يفم تقهيم لةب االنسمممحاب ئالل  هة لقصمممااا )

( لسممممابرع  ن بهء الفصممممل الصممممرف  وتثبة ة  سممممجةه  الحظس )  نسممممحب (  وت فب  7ال ادي  و)
 الحه األعةن لمهة الفأ رل.د اسفه لملك الفصل  ؤ ةس وتحسب  ن 

يجوز لة مره لن يواة، عةن انسممممحاب الطالب بشممممكل ندائ   ن الب نا ش المي قبل ةره همممم جطس لن  -د
 يفم تقهيم لةب االنسحاب الندائ  قبل  وعه اال فحانات الندائرس بأسبوعرن عةن األقل. 

يجوز إذا انسحب الطالب  ن الجا  س لو ةقه  ق هه لن يفقهم بطةب قبول  هيه  ش وًلا بمواةقس   -امممم
عمره الكةرس وتوة  الشمممماغ  ة  الفخصممممص المطةوب وجحففظ بسممممجةه األكاديم  كا ال إذا قبل ة  
نفس الفخصمممص عةن لن يسمممفكمل  فطةبات حصممموله عةن د  س الما سمممفر  وة، الخطس الم مول 

( ساعات عةن ان تكون  ن  من 9وإذا قبل ة  ب نا ش آئ  يجوز   ادلس  ا ال يزجه عن )بدا   
( سمممممنوات  وتحسمممممب عال اتدا 5ئطفه اله اسمممممرس وان ال يكون قه  ضمممممن عةن انقطاعه لكث   ن )
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( سممممممماعات  ن الحه األعةن الالزم 9 ممممممممن   هله الف اكم  وجحسمممممممم ةصمممممممل د اسممممممم  واحه لكل )
 لةحصول عةن اله  س.

 جيلالتأ
يفقهم الطالب بطةب الفأ رل عةن النموذج الصمممممممممماد  عن دائ ة القبول والفسممممممممممجرل   و تصممممممممممه   - 1 (:34المادة )

المواةقس عن المجةس إذا كان الفأ رل لفصممممممممممممممل واحه  نف د وعن  جةس ال مهاء إذا كان لفصمممممممممممممةرن 
  ففالررن.

 د اسًرا واحًها عةن األقل يشف ف ة  الطالب المي يفقهم بطةب الفأ رل  لن يكون قه ل ضن ةصاًل  -2
 ة  الب نا ش المي الفح، به. 

ال يجوز ان تزجه  هة الفأ رل بمجموعدا عن ةصمممةرن د اسمممررن  وال تحسمممب امه المهة  ممممن الحه  -3
 األعةن لمهة الحصول عةن اله  س.

ب  سمممجاًل لو  ؤ اًل إذا انفدة ةف ة الفسمممجرل والسمممحب واإل ممماةس لةفصمممل اله اسممم   ولم يكن الطال -ل :(35المادة )
 لملك الفصل ي فب  تسجرةه ة  الجا  س  ة رًا.

إذا انسمممممحب الطالب  ن  مرع المسممممماقات الف  سمممممجل ةردا ة  الفصمممممل األول  ن د اسمممممفه ي فب   -ب
  نسحبا  ن الجا  س.

 اإلنذار والفصل
  -ينم  الطالب ة  الحاالت الفالرس: :(36المادة )

  عن ) ره  ها( ة  المواد الف  د سممممممممدا حفن ندايس ذلك الفصممممممممل  إذا تهنن   هل الطالب الف اكم -ل
 .باسفثناء لول ةصل د اس  لةطالب

بناًء عةن تق ج   ن المشممم ف وتوصمممرس  ن لجنس القسمممم ولجنس  –إذا  لى  جةس كةرس الفخصمممص  -ب
 لن الطالب لم يكن  اًدا ة  إعهاد  سالفه.–الكةرس 

  -:ت ةرمات  ن  هدادة الهبةوم ي فب  الطالب  فصواًل ة  الحاالت الفالرس(  ن 48 ع   عاه المادة ) :(37المادة )
إذا تهنن   هل الطالب  الف اكم   ة  ب نا ش اله اسممممممممممات ال ةرا عن تقهي  ) ره  ها(لو  ا ي ادله  -1

 ة  لي ةصةرن د اسررن  ففالررن  باسفثناء لول ةصل د اس  لةطالب.
  .الشا ل   ترنإذا  سب الطالب ة  اال فحان   -2
 .إذا لم يحق،  فطةبات الفخ ج  من الحه األعةن لةمهة المسموح بدا -3
 إذا  سب ة   ناقشس ال سالس. -4
 إذا  سب ة  لي  ن المساقات اإل با جس   ترن باسفثناء المواد االسفه اكرس. -5

 إذا  سب  ة   ال س  ساقات إ با جس  ن ئطفه اله اسرس لرةس ةف ة د اسفه. -7
 

 اإلشراف
يصه  المجةس بناء عةن توصرس  ن لجنس القسم ولجنس الكةرس ق ا ًا يفضمن ت ررن المش ف وإق ا   -ل :(38المادة )

 عنوان ال سالس و ش وع ئطفدا  وذلك وةًقا لةنموذج المحهد  ن كةرس اله اسات ال ةرا. 
فماد  ؤسممسممات الف ةرم ال ال  تطب، ت ةرمات و  اير  اعفماد اله اسممات ال ةرا الصمماد ة  ن اريس اع -ب

 ةرما يف ة، بش وف اإله اف عةن ال سائل و ناقشفدا.
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( لعاله يكون عهد ال سممائل الجا  رس الف  يشمم ف عةردا عضممو اريس الفه جس 38 ع   اعاة المادة ) - :(39المادة )
 الخصوص.حسب ال تبس األكاديمرس وتطب،   اير  اريس اعفماد  ؤسسات الف ةرم ال ال  بدما 

 .ي اعن ة  ائفرا  المش ف تخصصه الهقر، وإنفا ه ال ةم  ة   سالس الطالب -
يق   المجةس بفوصمممممرس  ن لجنس القسمممممم وتنسمممممرب  ن لجنس الكةرس واقف اح  ن ال مره تسممممممرس  شممممم ف  :(40المادة )

 شمممما ك عةن  سممممالس الطالب  ن قسممممم الفخصممممص بالجا  س او  من تفواة  ةره همممم وف اإلهمممم اف  ن 
 ا  س لئ ى   ف ف بدا.  

 يجوز ت رر  المش ف لظ وف قاا ة  وذلك بالط جقس نفسدا الف  تم بدا ت ررنه. :(41المادة )
يجوز بق ا   ن المجةس بناء عةن توصمممممممممرس  ن لجنس القسمممممممممم وتنسمممممممممرب  ن لجنس الكةرس لن يسمممممممممفم   :(42المادة )

  .ئل األ دنالمش ف ة  اإله اف لو لن يشا ك ةره إذا كان يقض  إ ازته دا
يسفح، المش ف عن كل  سالس  ا سفر  له ف عةردا ب ه  ناقشس الطالب  بة ا  الًرا يحهد بق ا   -ل :(43المادة )

( دينا  ب ه  ناقشس ال سالس وة  حال و ود  ش ف  شا ك يقسم 500 ن ال ئرس عةن لال يقل عن  )
 .المبة   ناصفس برندما

إذا انسحب الطالب لو تم ةصةه او  سب و بفنسرب  ن عمره   عةن ال غم  ما و د ة  الفق ة )ل( -ب
 .الكةرس الم ن  يهةع لةمش ف  بة   ال   بق ا   ن ال ئرس حسب  ا ي اه  ناسبا

يجوز ت هيل  و ممموع ال سمممالس وئطفدا إذا اقفضمممة ظ وف البحث ذلك  وجفم الف هيل بالط جقس نفسمممدا  :(44المادة )
ل ا ت هيل عنوان ال سمممممممممممممالس ةرفم بفوصمممممممممممممرس  ن المشممممممممممممم ف وق ا   ن الف  تمة بدا المواةقس عةردما  

 .المجةس
 لجنة المناقشة

ي رن ال مره  بناء عةن تنسممممرب لجنس اله اسممممات ال ةرا ة  الكةرس وبفوصممممرس  ن لجنس القسممممم واقف اح  -ل :(45المادة )
 -: ن المش ف لجنس لمناقشس ال سالس وتفكون لجنس المناقشس  ن

 ا وجفولن إدا ة النقا  لفنظرمه برن األعضاء. المش ف /  ئرسً  -1
 .المش ف المشا ك ان و ه -2
عضممو اريس ته جس عةن األقل  ن الجا  س  ن ذوي االئفصمماص و من تنطب، عةردم همم وف  -3

  .اإله اف
عضو  ن ئا ج الجا  س يكون تخصصه ذا عالقس ب سالس الطالب وتفواة  ةره ه وف الف ررن  -4

 .الفه جس ة  الجا  سة  عضوجس اريس 
يجوز ة  حاالت  سمممموغس  وبق ا   ن ال مره بناء عةن تنسممممرب لجنس اله اسممممات ال ةرا ة  القسممممم  -ب 

 .ت رر  عضو لو لعضاء لجنس المناقشس
يجب لال تقل المهة برن ت ررن لجنس المناقشمممممممممس وتسمممممممممةرم ال سمممممممممالس ألعضممممممممماء الةجنس وت ررن  وعه  -ج

 ن  ال س لسابرع.المناقشس وبرن  وعه المناقشس ع
يقوم الطالب بفسممةرم نسممخ  ن ال سممالس بشممكةدا الندائ  وة، المواصممفات المق ة ألعضمماء الةجنس قبل  -د

 . ال س لسابرع عةن األقل  ن  وعه المناقشس
 عةن الطالب االلفزام بف ةرمات و واصفات ال سائل الجا  رس الم مول بدا ة  الجا  س. -ام
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 مواصفات الرسالة
تكفب  سمممممالس الما سمممممفر  بالة س ال  برس وج ة، بدا  ةخصمممممان: احهاما بالة س ال  برس واآلئ  بالة س  - :(46)المادة 

 ( كةمس.350االنجةرزجس  بحرث اليزجه لي  ن المةخصرن عةن )
ا ا ة  الكةرات الف  تسممممممممف مل بدا ل س لئ ى لةفه جس  ةفكفب ال سممممممممالس و ةخص لدا ال يزجه عن )  -

( كةمس   350الة س  وج ة،   دا  ةخص وا مممممم  بالة س ال  برس  ال يزجه عن )  ( كةمس بفةك 350
ألغ اب ةد سمممممممممممس   key words(كةمات  ففاحره 10-5وج اعن لن يشممممممممممممل المةخصمممممممممممان برن )

 ال سالس.
 تكون صفحس ال نوان وة، نموذج ت هه عمادة البحث ال ةم  واله اسات ال ةرا وجشمل: -

 واسم  قه دا كما او  سجل  سمرا ة  الجا  س.عنوان ال سالس بالة فرن   -1
 اسم المش ف والمش ف المشا ك ان ُو ه. -2
ال با ة آالترس )قه ة امه ال سمممممممالس اسمممممممفكماال لمفطةبات الحصمممممممول عةن د  س الما سمممممممفر  ة  -3

 ا  س      تخصمممممممممممممص............... او  ا يقابةدا ة  الة س االنجةرزجس لو بة س لئ ى إذا 
 س  كفوبس بدا:كانة ال سال

Thesis Submitted in partial fulfillment of the Requirements for the 
degree of Master in …… at Jerash university 

 لسماء لجنس المناقشس. -
 تا جخ المناقشس. -
ونسممممخس  الكف ونرسعةن الطالب لن يودع لهى عمادة البحث ال ةم   الث نسممممخ و قرس و ل بع نسممممخ  -

 .رس لةكةرس  ن  سالفه المسفوةرس لةش وف والمواصفاتو ق
 مناقشة الرسالة

  -:تفم  ناقشس ال سالس عةًنا عةن النحو الفال  :(47المادة )
  .ي  ب الطالب  ةخًصا ل سالفه -ل

يفولن  ئرس الةجنس إدا ة المناقشمممممممممممممس وب ه انفدائدا تفهاول الةجنس بط جقس سممممممممممممم جس  وتق   بأغةبرس  -ب
 -:ى النفائش الفالرسلعضائدا إحه

 نا  .  -1
 نا   ب ه إ  اء ت هيالت لفرفس ئالل لسبوعرن. -2
تزجه عن ل ب س لهد   وة   نا   ب ه إ  اء ت هيالت  وا جس ة   هة ال تقل عن هد جن و ال -3

امه الحالس يجب لن ت قه لجنس المناقشمممس لدما ال  ب  وبحضمممو  كا ل لعضمممائدا التخاذ الق ا  
 .باعفبا  الطالب نا حا او  اسبا ة   وء الف هيالت الف  ل  ااا

  اسب.  -4
 ي ةن  ئرس الةجنس الفوصرس بالنفرجس الف  تم الفوصل إلردا نفرجس المهاولس. -ج
فم اعفماد ق ا  لجنس المناقشممممس  ن المجةس بناء عةن توصممممرس  ن لجنس القسممممم وتنسممممرب  ن لجنس ي -د

 الكةرس. 
 يثبة عنوان  سالس الما سفر  ة  كشف عال ات الطالب بالة فرن ال  برس واإلنجةرزجس. -ام
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 إذا  سب الطالب ة   ناقشس ال سالس ُيمن  هدادة دبةوم اله اسات ال ةرا. -و
س الةجنس الق ا  الندائ  ئطرا  وقً ا  ن لعضممممماء الةجنس إلن  ئرس القسمممممم  والمي يقوم ي سمممممل  ئر -ز

 بح ساله إلن كل  ن عمره الكةرس وعمره اله اسات ال ةرا  و هي  القبول والفسجرل.
 تعليمات منح شهادة الدبلوم العالي

  ة  إحهى  سممما  ال سمممالسالما سمممفر   تمن  همممدادة الهبةوم ال ال  لةطالب المسمممجل ة  لحه ب ا ش -ل (:48المادة )
الحاالت الفالرس   ع   اعاة ان يكون الطالب قه لندن د اسممس المسمماقات اإل با جس واالئفرا جس المطةوبس 

 ( ساعس وبم هل ت اكم  ال يقل عن  ره  ًها:24ة  ئطفه  بنجاح  بما ال يقل عن )
إذا انقضمممن عةن تسمممجرةه ة  الب نا ش  مانرس ةصمممول د اسمممرس  ن بهء انفظا ه ة  اله اسمممس ولم  -1

 يسفطع انجاز ال سالس و ناقشفدا  وال ي ه الفصل الصرف  ةصاًل لدما ال  ب. 
  إذا  سب ة   ناقشس ال سالس. -2
 ن  ش ف الطالب يفره إذا قه ة لجنس اله اسات ال ةرا ة  القسم تق ج ًا ئطرًا بناًء عةن تق ج   -3

ب هم قه ته عةن كفابس ال سمممممممممممالس وة  امه الحالس عةن الطالب اكمال المسممممممممممماقات المطةوبس ة  
 .الخطس

إذا تقهم الطالب ئطًرا إلن قسمممه  بهًيا عهم  غبفه  ة  د اسممس الما سممفر  واالكففاء بالحصممول  -4
 .عةن الهبةوم ال ال 

   ة  إحهى  سما  الشما لمسمجل ة  لحه ب ا ش الما سمفر  تمن  همدادة الهبةوم ال ال  لةطالب ال -ب
الحاالت الفالرس  ع   اعاة ان يكون الطالب قه لندن د اسممممممممممممممس المسمممممممممممممماقات اإل با جس واالئفرا جس 

 ( ساعس  وبم هل ت اكم  ال يقل عن  ره  ًها:24المطةوبس ة  ئطفه  بنجاح  بما ال يقل عن )
 إذا  سب ة  اال فحان الشا ل   ترن. -1
إذا انقضن عةن تسجرةه ة  ب نا ش  ا سفر  الشا ل  مانرس ةصول د اسرس ولم يفقهم لال فحان  -2

 الشا ل وال ي ه الفصل الصرف  ةصاًل لدما ال  ب.
إذا تقهم الطالب ئطًرا الن قسممممممممممممه  بهئًرا عهم  غبفه  ة  الفقهم لال فحان الشممممممممممما ل واالكففاء  -3

 .بالحصول عةن الهبةوم ال ال 
تمن  همممممممممدادة الهبةوم ال ال  بق ا   ن  جةس ال مهاء  بناء عةن تنسمممممممممرب  ن  جةس اله اسمممممممممات  -ج

 ال ةرا  وتوصرس  ن لجنس القسم  وتنسرب  ن لجنس الكةرس.
 

 منح الدرجات
 

تمن  همممممممدادة الهبةوم ود  س الما سمممممممفر  بق ا   ن  جةس ال مهاء بناء عةن تنسمممممممرب  ن المجةس  -ل (:49المادة )
 وتوصرس  ن لجنس القسم والكةرس ب ه اسفرفاء الش وف  اآلترس:

  .إتمام  مرع المفطةبات الممكو ة ة  األنظمس والف ةرمات الم مول بدا ة  الجا  س -  
   الجا  س.إتمام إ  اءات الفخ ج ال ا س ة -  
 تمن  الشدادات واله  ات ة  المواعره المق  ة. -ب
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 أحكام عامة
 يفوب الطالب الجا  س ) ئطًرا ( ح، تصمممممممممموج  ال سممممممممممالس كةًرا لو  زئًرا وذلك ل ايات البحث ال ةم  :(50المادة )

 والفبادل  ع المؤسسات الف ةرمرس والجا  ات.
  .ب اءة ذ س  ن الجا  س السفكمال إ  اءات تخ  هعةن الطالب لن يحصل عةن  -ل (*):(51المادة )

 مرع الو مائ، الف  يفقمهم بدما الطمالمب وتخص القبول ة  الجما  مس ت فب   ةكمًا لةجما  مس وغر   -ب   
 . سف دة

إذا تبرن ة  لي وقممة لن لي  ن امممه الو ممائ، لو الم ةو ممات الف  تقممهم بدمما الطممالممب لةجمما  ممس  -ج   
  س الح، بفصممممةه ةصمممماًل ندائرًا  ع عهم  د ال سمممموم لو إصممممها  ليس  زو ة وغر  صممممحرحس ةحن لةجا

 .و رقس له دون ساب، إنما 
 يجوز إعطاء  حا مم ة )الما سممفر ( وحهة واحهة   ة واحهة ة  األسممبوع  عةن لال يه س الطالب لكث  (:52المادة )

  ن سة ساعات ة  الروم الواحه.
 .الف  يحهداا  جةس الف ةرم ال ال  والبحث ال ةم عةن الطالب ا فراز اال فحانات  :(53المادة )
يقوم لالب الما سممفر  المي لم يسممفكمل  ناقشممس  سممالس الما سممفر  ألكث   ن ةصممل بفسممجرل )صممف (  :(54المادة )

 .ساعس   فمهة ه جطس دةع  سوم الخه ات اله اسرس المق  ة له  س الما سفر 
  . سؤوالن عن تنفرم امه الف ةرماتال مره و هي  القبول والفسجرل  :(55المادة )
ال يجوز ألي لالب لن يحفش ب هم عةمه بدمه الف ةرمات لو ب ه الالعه عةن النشمممم ات الصمممماد ة عن  :(56المادة )

 .الجا  س لو  ا ينش  عةن لوحس إعالناتدا ةرما يف ة، بدمه الف ةرمات
اله اسمات ال ةرا غر  المنصموص عةردا ة   يفولن عمره كةرس الفخصمص لي صمالحرات تف ة، بشمؤون  :(57المادة )

 امه الف ةرمات. 
 يبة  جةس ال مهاء ة  الحاالت الف  لم ي د ةردا نص ة  امه الف ةرمات. :(58المادة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 5/2016/2017رقم  26/12/2016)*( قرار مجلس العمداء بتاريخ 
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       2018تعليمات البحث العلمي في جامعة جرش لسنة ( 16)
 ( من النظام الداخلي للبحث العلمي في جامعة جرش 10صادرة بمقتضى المادة )

 م2018( لسنة 18رقم )
 

ا وج مل بدا اعفبا ًا   ن  2018تسمممن امه الف ةرمات ا ت ةرمات البحث ال ةم  ة   ا  س     لسممنس  (:1) المادة
 تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء.

والف ابر  الفالرس حرثما و دت ة  امه الف ةرمات الم ان  المبرنس إزاء كل  ندا  الم تهل يقصمممممه بالكةمات  (:2) المادة
 الق جنس عةن ئالف ذلك:

: كل  ده عةم   نظم يدهف إلن زجادة الم  ةس اإلنسممانرس و ةع المسممفوى ال ةم  وئه س البحث العلمي
 وجظد  عةن هكل بحث لو كفاب.  المجفمع
    . ا  س  :الجامعـــــــة
  ئرس الجا  س. :الرئيـــــــس
  جةس البحث ال ةم  ة  الجا  س. :المجلــــــس
 عمره البحث ال ةم  ة  الجا  س. :العميـــــــد
 ليس كةرس ة  الجا  س. :الكليــــــــة
 دائ ة  طبوعات  ا  س    .   : الدائرة

 لجنس البحث ال ةم  ة  الكةرس. :اللجنـــــــة
ــــــــث ـــ ـــ ـــ ـــ كل  ن يفولن القرام بالبحث ال ةم   من لغ اب امه الف ةرمات سواء لكان عضوًا ة   :الباحـ

اريس الفه جس لم  حا ممممممم ًا  فف غًا ة  الجا  س بمف ده لو ة جقًا  شممممممما كًا ة   شممممممم وع بحث واحه  
عةن لن يكون الباحث ال ئرس لو لحه الباحثرن ال ئرسمممممررن عضممممموًا ة  اريس الفه جس لو  حا ممممم ًا 

 ة  الجا  س. فف غًا 
ـث ـ ـ ـ ـ ـ المادة الف  ي هاا الباحث لةنش  ة   جالت لو دو جات ذات  كانه عةمرس    وقس ت ف ف  :البحـ

 بدا الجا  س.
ـاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ كل د اسس لو  ؤلف لو ت  مس لو   جم لو نص  حق، عن لصول  خطولس لو  طبوعس  :الكت

 ينش   نفصاًل ة  صو ة  جةه لو  جالت  ف دة.
 ليس  جةس عةمرس تصه اا دائ ة المطبوعات ة  الجا  س. :ـةالمجلــــــ

 يشكل  جةس ال مهاء  جةس البحث ال ةم . ل. (:3) المادة
ب. تول  الجا  س عنايس بالبحث ال ةم  عا س واله اسممممممات الف  تسممممممدم ة  عالج القضممممممايا والمشمممممماكل 

ألنه سمممبرل  ئرسممم  ل ةع المحةرس ئاصمممس وت مل عةن تنظرمه وتنسمممرقه وتشمممجر ه ودعمه و فاب فه  
  سفوااا ال ةم  وئه س المجفمع األ دن  وزجادة الم  ةس اإلنسانرس.

ج. ت ى الجا  س لن البحث ال ةم   زء  دم  ن عمل لعضمممممممممماء اريس الفه جس ةردا وج اعن اما المبهل 
 عنه بران الحا س إلن ت ررن لعضاء اريس الفه جس وتوزجع األعمال عةردم.

الف اون برن الباحثرن ة  كةراتدا المخفةفس لةقرام ببحوث  شممممف كس  كما تشممممجع ة قًا د.  تشممممجع الجا  س 
 لةبحث ال ةم  ة  الفخصصات المخفةفس.



 122 

ه. تةفزم الجمما  ممس بفوةر  الجو المالئم واإل كممانرممات الالز ممس لةندوب بممالبحممث ال ةم   وذلممك بفوةر  
كن والمخفب ات واأل دزة  والخه ات الوقة ألعضمممممممممممممماء اريس الفه جس لةقرام بالبحوث وتوةر  األ ا

 المكفبرس وليس  فطةبات لئ ى لةبحث ال ةم .
و. تمهعم الجمما  ممس  مرع لنواع البحممث ال ةم    ع ال نممايمس بمالبحوث ال ةمرممس الف  تخممهم لامهاةدمما  و ن 
ل ل ذلك تقهم الجا  س الهعم المال  ألعضممممماء اريس الفه جس والمحا ممممم جن المفف غرن ة  الجا  س 

 لةقرام بالبحث ال ةم  وتنمرفه.
 ن  ال س  "لجنة البحث العلمي"تشكل ة  كل كةرس  ن كةرات الجا  س وة  كل قسم  ندا لجنس تسمن  (:4) المادة

لعضممممماء بق ا   ن  جةس الكةرس لو  جةس القسمممممم حسمممممب  قفضمممممن الحال  وتفولن امه الةجان همممممؤون 
 البحث ال ةم  كل حسب ائفصاصدا.

 عمةرس دعم البحوث ال ةمرس بالخطوات اآلترس: تم  (:5) المادة
الفقهم بطةبات دعم البحوث ال ةمرس عةن ا نموذج  شممممممممممممم وع بحث ا   فمه  ن  جةس ال مهاء بناًء  ل.

 عةن توصرس  ن المجةس.
ب. ي ةع  شمممممممم وع البحث إلن ال مادة   ة، به  لي لجنس البحث ال ةم  ة  القسممممممممم والكةرس وتوصممممممممرس 

 لكةرس. ئرس القسم وعمره ا
ج. يفخم المجةس ة  البحوث المقه س إلره ق ا ًا  ن ل ل دعمدا بناًء عةن ع ب  و ز يقه ه الباحث 

 ال ئرس ل ام المجةس  وجصادق ال ئرس عةن الق ا .
د. يقهم الباحث) الباحثون( تق ج ًا سممممممممممنوجًا وة، النموذج الم ه لملك إلن  ئرس القسممممممممممم المخفص  المي 

 ن عمره الكةرس وال مره  وجحوي الفق ج  ع  مًا لما تم  ن لعمال  فصمةس يحرل نسمخس  نه إلن كل 
 بحنجاز البحث  ها اًل النواح  الفنرس والمالرس.

ام. ي ةع الباحث )الباحثون( تق ج ًا ندائرًا عن البحث ) نسخس و قرس ولئ ى الكف ونرس( عنه االنفداء  ن 
المي ي ة ه إلن عمره الكةرس  والمي يو ده البحث وة، النموذج الم فمه لملك إلن  ئرس القسمممممممممممممم 

 بهو ه إلن ال مره.
و. عةن الباحث لن ينش  بحثه ة  إحهى المجالت ال ةمرس  ووة، األسس المفب س  وذلك ئالل سنفرن 

  ن تا جخ دعم بحثه  ه جطس لن يمك  دعم الجا  س لبحثه.
س المشم وع المقهم لةهعم  ن الباحث  ز. يفولن المجةس تقررم المشم وع المكفمل المهعوم بناًء عةن ئط

ولةمجةس لن ي فب  قبول البحث لةنشممم  ة   جةس  خفصمممس   فمهة  ن الجا  س بمثابس تقررم إيجاب  
 لةبحث.

 يكون الهعم المال  لةبحث ال ةم  ة  الجا  س  ن  و دين لساسررن اما: (:6) المادة
  . وازنس البحث ال ةم  ة  الجا  س -1
 عن  وازنس الجا  س وتكون عةن هكل  ن  وة،  ا ية : صاد  ئا  س  -2

 ل.  ن  غر   ش ولس ت طن لهعم البحث ال ةم  ة  الجا  س.
 ب.  ن  تهةع لةجا  س  ش ولس بح  اء بحوث عةمرس ة   وا رع ئاصس لو  رادين   رنس.

 ج.  ن  ت طن لةباحث  باه ة إل  اء بحث لو د اسس   رنس.
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عم المال  لمشمم وعات البحث ال ةم  لمهة سممنس  وإذا احفاج الباحث لالسممفم ا   هة للول ل. يكون اله   (:7) المادة
  ن سنس ة ةرس ولم ة واحهة لن يفقهم بطةب  سوغ تسوج ًا كاةرًا وجقفنع به المجةس.

ب. تفحمل الجا  س وبق ا   ن ال ئرس بناًء عةن تنسمممممممرب ال مره نفقات اإلقا س والسمممممممف  كةرًا لو  زئرًا 
البحث لو تقهيمه ة   ؤتم  عةم  ب ه قبوله قبواًل ندائرًا  ن لجنس المؤتم  المي سمممرقهم ةره  إلنجاز
 البحث.

 ج. ت فمه اال  اءات الفالرس لهعم السف  المف ة، بمش وع البحث المهعوم:
 . تطب، ت ةرمات المشا كس ة  المؤتم ات والنهوات ال ةمرس ةرما يف ة، بالسف  والمراو ات.1
 م سف  باحث واحه إذا كان البحث  شف كًا ولم ة واحهة ةق  لكل  ش وع.. يفم دع2

د. ل ئرس الجا  س بناًء عةن تنسرب ال مره المسفنه إلن توصرس القسم المخفص و جةس الكةرس الم نرس 
لن يواة، عةن تف غ عضممو اريس الفه جس ة  الجا  س كةرًا لو  زئرًا لة مل ة   شمم وع بحث عةم  

   رن.
، الباحث المفف غ ة  امه الحالس  اتبه اإل مال  كا اًل وتحفظ له كا ل حقوقه عن  هة ه. يسمممممممممممممفح

والفأ رن الصممممح  وسممممائ  الحقوق الثابفس   الفف غ ة  االدئا  والمكاةأة واألقه رس واسممممفحقاق الفثبرة
 والمكفسبس األئ ى له  هة عمةه ة  الجا  س وعن ئه فه ةردا.

لهعم المق   لةباحث  بق ا   ن  جةس ال مهاء بناًء عةن توصرس  ن  جةس البحث يوقف لو يسف  ع ا (:8) المادة
 ال ةم  ة  الحاالت الفالرس:

عهم تنفرم البحث ة    احةه حسممب  ا و دت ة  ) نموذج  شمم وع بحث ( دون  سمموغ يقبةه  جةس ل. 
 البحث ال ةم .

 تقصر  الباحث ة  القرام ببحثه  ن ئالل الفقا ج  الفصةرس.ب. 
 . ص ف المبة  ة  غر  ال ايات الف  ق  ت له.ج

 يج ي تق ج  الهعم المال  لةبحث ال ةم  عةن الو ه الفال : (:9) المادة
 ( ئمسون دينا ًا لةبحث الواحه ب ه لئم  واةقس ال ئرس.50تقهم الجا  س دعمًا  قها ه) -1
( 100دينا ًا ولم يفجاوز )( ئمسممرن 50بفوصممرس  ن عمره البحث ال ةم  إذا زاد  بة  الهعم عن ) -2

  يس دينا .
 تقهم الجا  س دعمًا لبحثرن ل ضو اريس الفه جس ة  ال ام اله اس  الواحه. -3
 يج ي ص ف الهعم المال  وةقًا لةنظام المال  وة  حهود  خصصات الموازنس. -4

تقهي جس وتشمممممممممجر رس لةبحوث لمجةس ال مهاء بناًء عةن توصمممممممممرس  جةس البحث ال ةم  لن يمن   وائز  (:10) المادة
األصمممممممممممممرةس والمبفك ة والقرمس واإلبهاعات ال ةمرس وكل  ده يسمممممممممممممدم ة  دةع المسمممممممممممممر ة ال ةمرس لةجا  س 

 وتطو اا.
 .دعم النش   (:11) المادة

تهعم الجا  س نشمم  د اسممس لو كفاب  ؤلف لو ت  مس لو نص  حق، عن لصممول  خطولس  وتقهم  -1
ب دعم النشمم   وت ة،  ع الطةب نسممخس إلكف ونرس ولئ ى و قرس لةبات دعم النشمم  عةن نموذج لة

  ن المخطولس الف  ي اد دعم نش اا بشكةدا الندائ  وبنفس إ  اءات لةب دعم البحث ال ةم .
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يحرل المجةس المخطولس إلن  خفص لو لكث  ة  الجا  س لو ئا  دا لفقوجمدا والفنسممرب بنشمم اا  -2
 .لو عه ه  وذلك لقاء  كاةأة   زجس

يطةب  ن المخفصمممرن المين تحال إلردم المخطولات ألغ اب الفقوجم إبهاء ال لي حسمممب النموذج  -3
 الم فمه لدمه ال ايس.

يكون دعم الجا  س  ن الفكالرف الف  يفحمةدا  قهم )  قه و ( الطةب لةطباعس لو النشممممممممممم  لالف  -4
  .نسخس األولن  ن المنشو 

الطباعس لو النشممممم  وةقًا لانظمس المالرس واإلدا جس ة  الجا  س ب ه تقهيم يفم دةع  قها  الهعم لها   -5
  طالبس حسب األصول.

 ت ود  سؤولرس تهقر، و فاب س الطباعس عةن  قهم ) قه  ( الطةب. -6
يبة  المؤلف عمره البحث ال ةم  ئطرًا عن صممهو  المنشممو  وج سممل نسممخس  ن اإلهمم ا إلن  هي   -7

(  يس نسمممممممممممممخس لر سمممممممممممممةدا بهو ه إلن  كفبس الجا  س 100 م يقهم إلن ال مره )المكفبس ة  الجا  س  
 ألغ اب الحفظ واإلاهاء.

 ل. ي ةع ال مره توصرات المجةس إلن  ئرس الجا  س لةمواةقس عةردا. -8
 ب. يج ى ص ف الهعم المال  وةقًا لةنظام المال  وة  حهود  خصصات الموازنس.    
  ن  ا  س    ( عةن ال الف الخا    والهائة  لةمنشو . ج. يو ع عبا ة )نش  بهعم    
ل. لةجا  س إصمممممممها   نشمممممممو ات تحمل اسممممممممدا ة   جاالت الم  ةس المخفةفس وجق    جةس البحث  -9

( ئمسممون نسممخس 50ال ةم  عهد النسممخ لكل  نشممو  وج ط  صمماحب لو لصممحاب حقوق الفألرف )
  ن المنشو   جانًا.

وججوز لن يأئم  %  ن   دود برع المؤلف.25ب ح، المؤلف ( ب. ي طن صمممماحب لو ) لصممممحا    
( ئمسمممممممممممممس عشممممممممممممم  للف دينا  إذا كان اما 15000المؤلف  بةً ا  قطوعا عن  ؤلفه اليزجه عن )

المؤلَّف  ق  ا د اسمممممممرا وبخاصمممممممس لةمسممممممماقات اإل با جس لةجا  س لو الكةرس  وة  امه الحالس يصمممممممب  
 المَؤلف  ةكًا لةجا  س.

 ي طن المؤلف نفس النسبس الف  لعطرة له ة  الطب س األولن.  لعرهت لباعس الكفابج. إذا     
 وجكون لدا حقوق نش ه وحمايس امه الحقوق.   د. يصب  المؤلف ب ه لباعفه  ةكًا لةجا  س    

 (:  المجالت ال ةمرس:12) المادة
ئل الجا  س وئا  دا ة  ل. تصه  الجا  س  جالت عةمرس  حكمس ت نن بنش  األبحاث المقه س  ن دا

الفخصصات كاةس  كفوبس بالة س ال  برس لو اإلنجةرزجس وجشف ف ة  البحث لال يكون قه نش  لو قهم 
 لةنش  ة  لي  كان آئ . وعةن الباحث لن يف ده بملك ئطرًا عنه تقهيمه البحث لةنش .

الن  خفصمممممرن ة  ب. تخضمممممع البحوث لةفقوجم حسمممممب األصمممممول ال ةمرس المفب س وتحال لدما ال  ب 
الهائل لو الخا ج لفقوجمدا  ن حرث تواة  عناصممممممممم  البحث ال ةم  وهممممممممم ائطه وة   ممممممممموء نفائش 

 الفقوجم يفم قبول نش  البحوث المقه س لو  ةضدا.
 لكل  قوم. دينا   ائس (100)البحوث المقه س لةنش  بواقع  ج. تقهم  كاةأة لمقو  

المجةس بصمممممو ة  نشمممممو ات  سمممممفقةس كمةح، لةمجةس لو د. يجوز لن تصمممممه  البحوث الف  ال تفسمممممع لدا 
  من سةسةس  نشو ات الجا  س.



 125 

(  ن النظام 9(  ن امه الف ةرمات  واسمممممممممممممفنادًا إلن المادة )11-5ل. عةن ال غم  ما و د ة  المواد ) :(13المادة )
(  يجوز لة ئرس تشمممممممكرل الةجان المخفصمممممممس  ن 2018( لسمممممممنس )18الهائة  لةبحث ال ةم   قم )

دائل الجا  س و/لو ئا  دا بدهف إصمممها  المجالت ال ةمرس والثقاةرس المفخصمممصمممس ونشممم  الكفب 
ةمرس واألكاديمرس والثقاةرس والم ا م  الف  تحمل اسمممممممم وهممممممم ا  الجا  س   نف دة لو بالف اون  ع ال 

ال ر . وله لن ُيسممممممممممم    سمممممممممماء و لعضمممممممممماء اريات تح ج  المجالت وتحهيه  كاةآتدم   و كاةآت 
 ال ا ةرن األكاديمررن واالدا جرن المين توكل إلردم  دام تح ج  وإئ اج و فاب س إصمممممممممممممها  المجالت
والكفب ال ةمرس والثقاةرس  والمواةقس عةن تحمل تكةفس لباعس الكفب بصممممممممممر فدا األولرس والندائرس بما 

  2010( لسمممممممممممممنس 42(  ن نظام صمممممممممممممنهوق دعم البحث ال ةم   قم )8ال يف ا ب  ع المادة )
 والف ةرمات الصاد ة عندا.

ب. ُت رن اريس تح ج  المجةس ال ةمرس بق ا   ن ال ئرس لمهة ل بع سمممممنوات قابةس لةفجهيه   ة واحهة عةن 
لن يكون اعضا اا  ن ذوي الخب ة واالئفصاص ة   جاالتدم ال ةمرس ولن ال تقل ال تبس األكاديمرس 

 عن لسفاذ  ساعه.
 ا نص ة  امه الف ةرمات.يبة  جةس ال مهاء ة  الحاالت الف  لم ي د ةرد (:14المادة )
 (:  ي مل بدمه الف ةرمات اعفبا ًا  ن تا جخ صهو اا  وتة ن ليس ت ةرمات سابقس بدما الشأن.15المادة )
  .ال ئرس  كةف بفنفرم امه الف ةرمات (:16المادة)
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 2018تعليمات البعثات العلمية في جامعة جرش لسنة ( 17) 
 م2018( لعام 1( من النظام الداخلي للهيئة التدريسية رقم )57رقم ) صادرة بموجب  المادة

 
ا وج مل بدا اعفبا ًا  ن م2018تسممممممممممن امه الف ةرمات ات ةرمات الب ثات ال ةمرس ة   ا  س     لسمممممممممنس  (:1) المادة

 (1).تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء
ذا دلة ة  امه الف ةرمات الم ان  المخصممممممصممممممس لدا لدناه إال إيكون لةكةمات وال با ات الفالرس حرثما و دت  (:2المادة)

 الق جنس عةن ئالف ذلك.
  ا  س    . :الجامعـــة
  ئرس  ا  س    . :الرئيـــس

الب ثس الف  تكون  هتدا ل ب س لهد   فصةس ةأكث  وتكون غايفدا إتمام اله اسس والحصول  :بعثة علميـة
إحهى الجا  ات لو  ؤسممممممممممممسممممممممممممات الف ةرم ال ال  لو  عةن د  س عةمرس لو دبةوم لو هممممممممممممدادة  ن

الفخصمممممممممممممص ة  ب ض الف وع ال ةمرس لو الفطبر، ال ةم  لو كسممممممممممممممب  دا ة لو ئب ة   رنس لو 
االلالع عةن ناحرس  ن نواح  الم  ةس النظ جس لو الفطبرقرس لو حضو   ساقات د اسرس  وسمرس 

  حهدة.
 ا  س. ن ي سل ة  ب ثس عةمرس لمصةحس الج :المبعـــوث

 الةجنس المشكةس بق ا   ن  ئرس الجا  س وا نرنمن ال مهاءٍ وال مره المخفص. : لجنة البعثـات
تسممم ي لحكام امه الف ةرمات عةن لي همممخص يوةه ة  ب ثس عةمرس لمصمممةحس الجا  س لمهة ل ب س لهمممد   (:3) المادة

لكانة الجا  س ل أيس  دس  ةأكث  سممممممممواء لكان  ن ال ا ةرن ة  الجا  س ل الفزم لة مل بدا وسممممممممواء
 لئ ى ا  الف  سففولن اإلنفاق عةن ب ثفه.

ة مل تدهف الب ثات ال ةمرس إلن  ةع  سمممممممممممممفوى األداء الوظرف  لة ا ةرن ة  الجا  س لو المين يةفز ون ل (:4) المادة
 ةردا بما ة  ذلك حصولدم عةن د  ات عةمرس.

 يشف ف ة  الم ه  لةب ثس  ا ية : (:5) المادة
 ن يكون ل دن  الجنسرس غر   حكوم عةره بجنايس لو  نحس  اسس بالش ف.ل. ل

 ب. لن تفواة  ةره ه وف الةراقس الصحرس.
 ج. لن يكون حائزًا عةن المؤاالت والش وف المق  ة لةب ثس الف   ه  لدا.

إيفاد د. لن يكون قه ل ضن  هة سنفرن عةن األقل ة  ئه س ة ةرس ة  الجا  س  وججوز عنه الض و ة 
ج( ن امه المادة دون لن يكونوا قه   ب  لهممممممممممممخاص تفواة  ةردم الشمممممممممممم وف المبرنس ة  الفق ات )ل

ل ضممممممموا ليس  هة ئه س ة  الجا  س  وجكون الموةه  ةفز ًا بالخه س ة  الجا  س ب ه حصممممممموله عةن 
الل  هة المؤال ال ةم  المي لوةه  ن ل ةه  وجكون ة  حل  ن االلفزام إذا لم ي رن ة  الجا  س ئ

 سفس لهد   ن تخ  ه وتقهيم نفسه لة مل بدا.
 ام. ت طن األولوجس لةطةبس المفمرزجن  ن ئ جج  الجا  س.

 و. يخضع الموةهون لما تق  ه لجنس الب ثات  ن لوائ  وا فحانات و قابالت قبل اإليفاد
 سنس لةموةه لةهكفو اه. 32سنس وعن  28ز. لال يزجه عم  الموةه لةما سفر  عن 
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وز لمجةس ال مهاء اسممفثناء عم  الموةه لةهكفو اة ة  الفخصممصممات الناد ة والضمم و جس لةجا  س  جوج ح.
 .(2)كما يقه اا المجةس

 ينص ق ا  اإليفاد لكل ب ثس عةمرس عةن  ا يأت : (:6) المادة
 ل. حقل الفخصص المطةوب.

 ب. الجا  س لو المؤسسس الف  سر سل إلردا الموةه.
 لةب ثس ال ةمرس.ج.  هة اإليفاد 

 د. اله  س ال ةمرس لو الفه جب المي يطةب  ن الموةه الحصول عةره.
 يقهم المب وث اسفقالفه  ن عمةه حال صهو  ق ا إيفاده. (:7) المادة
 تكون  هة اإليفاد كما ية : (:8) المادة

هد سمممممممنس ةسمممممممنس لةمين يوةهون لةحصمممممممول عةن د  س الهكفو اه  ن الحا  ةرن له  س ل.  الث سمممممممنوات ُتج 
 الما سفر .

هد سنس ةسنس لةحصول عةن د  س الهكفو اه  ن الحا ةرن له  س البكالو جوس.  ب. ل بع سنوات ُتج 
 ج. تجهد  هة اإليفاد المنصممممموص عةردا ة  )ل ب (  ن امه المادة سمممممنس واحهة قابةسلةفجهيه   ة واحهة

 دا الموةه  ا يسوغ اما الفمهيه.ة  الحاالت الف  تقهم ةردا لةجا  س لو المؤسسس الف  يه س ةر
(. وعنه وقوع لي إئالل بدمه 6ال يجوز لةموةه لن يخل بأي هممممممممم ف  ن الشممممممممم وف الممكو ة ة  المادة ) (:9) المادة

 (.21الش وف تطب، عةن الموةه لحكام الفق ة )ل(  ن المادة )
ضمردا ة  تسماوي  ال س ل ثال المهة الف  يقيوقع الموةه ة  ب ثس عةمرس ت دهًا لةخه س ة  الجا  س لمهة  (:10) المادة

 الب ثس  وُجَ ه لي  زء  ن سنس الب ثس سنس كا ةس ل ايات الخه س ة  الجا  س.
 .(3)ل. يقهم الموةه لو كفرةه  انًا عقا جًا لصال  الجا  س يساوي  ثة  النفقات المقه ة لب ثفه (:11) المادة

 ت الف  يفقا ممممااا الموةه ول و  السممممف  و سمممموم الف ةرمب. تشمممممل قرمس النفقات  مرع ال واتب وال الوا
وتكالرف الم رشممس وسممائ  المخصممصممات الف  صمم ةة له لو بسممببه ل ناء الب ثس ال ةمرس سممواء ل  ى 

 الص ف  ن ل وال الجا  س  باه ة لم  ن ليس  دس لئ ى لمصةحس الجا  س.
ط ن ةز ًا لةموةه وكفرةه وغر  ئا ع لة م. يكون ق ا  الجا  س ةرما يف ة، بمقها  النفقات المص وةس  

 ةره.
ثس ينظم الف ده عةن  الث نسممممممخ تحففظ الجا  س بنسممممممخس  نه وت طن النسممممممخس الثانرس إلن الموةه والثال (:12) المادة

 إلن كفرةه.
 يهة ةةموةه  ا يأت : (:13) المادة

باله  س  الب ثس ذاابًا وإيابًا ل. ل و  سممممممف  الموةه وزو فه وا نرن  ن لوالده دون الثا نس عشمممممم ة إلن بةه 
 حهة ةق  لرةس  هة الب ثس.السراحرس ولم ة وا

 ب.  سوم الجا  س لو المؤسسس الموةه إلردا.
 ج.  اتب هد ي تحهده لجنس الب ثات.
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د.   تكالرف لباعس األل وحس وة، لدنن الش وف الف  تنص عةردا لنظمس الجا  س لو المؤسسس الموةه 
 إلردا.

(  ةحندا ُتَ ه هةوعس 13إذا تحمةة ليس اريس غر  الجا  س نفقات اإليفاد المنصممممموص عةردا ة  المادة ) (:14) المادة
 ن  ا  س      وعنه ا يقل اإلسمممممممممممممدام الممكو  عن النفقات المق  ة  ن الجا  س تق   لجنس 

 الب ثات اإل  اء المناسب.
 لو  اتب لرةس  هة ب ثفه إال بحذن  سب،  ن الجا  س. ل. ال يجوز لةموةه لن يقوم بأي عمل لقاء ل و  (:15) المادة

 ب. ة  حالس زواج الموةه ئالل  هة ب ثفه ال تفحمل الجا  س ليس نفقات عن تةك الزو س ولوالداما.
 المب وث: عةن (:16) المادة

الب ثس  ل. لن يفم ب ثفه ة  المهة المق  ة لدا ولن يواظب عةن اله اسس لو الفه جب لو البحث وةقًا لش وف
ال ةمرس الف  لوةه إلردا والفقره بالقوانرن واألنظمس والف ةرمات الم مول بدا ة  الجا  س لو المؤسمممسمممس 
الف  يه س لو يفه ب ةردا  ولن يكون حسمن السمر ة والسمةوك  حاةظًا عةن سمم س الممةكس والجا  س 

نرندا ولنظمفدا وجفحمل لي و صممممممممالحدما وال يسمممممممم ء إلن تقالره الهولس الف  لوةه إلردا لو يخالف قوا
  سؤولرس و دت ة  امه المادة.

لن يزود الجا  س بالم ةو ات والو ائ، عن سر  د اسفه لو ته جبه وبأيس    ةو ات لو و ائ، لئ ى  ب.
 يطةبدا  نه ال مره لو المهي  المخفص والفقره بأيس ت ةرمات تصه  تنفرمًا ألحكام امه الف ةرمات.

لةموةه ت رر  الجا  س او المؤسمممسمممس الف  لوةه إلردا لو  و ممموع الفه جب المي تف ة، به ب ثفه  ال يجوز (:17) المادة
وة  حالس  واةقفدا   لو اله  س ال ةمرس الف  يطةب  نه الحصمممممممممممول عةردا إال بمواةقس لجنس الب ثات

س الموقع عةن ذلك الف رر  يظل الموةه وكفرةه  ةز رن بأحكام امه الف ةرمات والف ده وعقه الكفال
  ندما.

عةن الموةه لن ي ود إلن الجا  س ئالل  هة ال تزجه عةن همممممممممممممد  واحه  ن تا جخ انفداء إيفاده  وجقهم  (:18) المادة
لةجا  س ئالل لسممبوع واحه  ن وصمموله لةبًا ئطرا لفسممةم ال مل المي سممرسممنه إلره. وإذا لم يصممه  

غر  ال ا ةرن ة  الجا  س ئالل سممممممممفس ق ا   ن الجدس المخفصممممممممس ة  الجا  س بف ررن الموةه  ن 
لهمممممد   ن تا جخ تقهيمه لةطةب ُيَ ه المب وث وكفرةه ة  حل  ن  مرع االلفزا ات المف تبس عةردما 

 بمقفضن لحكام امه الف ةرمات وبمو ب لي ت ده لو عقه آئ  وق اه  ع الجا  س.
 وبفنسرب  ن لجنس الب ثات وذلك ة  األحوال الفالرس:تنفد  الب ثس ألي  وةه بق ا   ن  جةس ال مهاء  (:19) المادة

 ل. إذا صه  بح، الموةه حكم بجنايس لئالقرس.
إذا اتخمت الجا  س لو المؤسمممسمممس الف  يه س ةردا ق ا ًا بفصمممةه  ن د اسمممفه واقفن ة لجنس الب ثات  ب.

 بسال س ذلك اإل  اء.
فاب فه له اسمممممممممفه ة  الجا  س لو ج. إذا دلة نفائجه السمممممممممنوجس عةن تقصمممممممممر  لو  سممممممممموب يحول دون  

 المؤسسس الموةه إلردا.
 (  ن امه الف ةرمات.16إذا ئالف لحكام المادة ) د.

(  وججوز ة  حاالت تقه اا 21إذا تجاوز المهة المق  ة لب ثفه  ع   اعاة الفق ة )ب(  ن المادة ) امممممممممممم.
تنفد  ب ثفه بمو ب  لجنس الب ثات وجواة، عةردا  جةس ال مهاء لن يصممممممممم ف ق ب لةمب وث المي

عةن لال يزجه  قها  اما الق ب عةن  خصممممممممممممصممممممممممممات عام كا ل وجفم صمممممممممممم ةه   لحكام امه الفق ة
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وعةن الموةه  .بالط جقس الف  ي ااا  جةس ال مهاء  ناسبس ب ه اسفكمال الضمانات الف  تؤئم لإليفاد
س وذلك بأقسممممممماف لن يبهل ة  تسمممممممهيه اما الق ب ب ه  ال س لهمممممممد   ن  باهممممممم ته ال مل ة  الجا  
 هد جس  فساوجس يهة دا الموةه عةن  هى ئمسس ل ثال المهة الف  ي طردا الق ب.

  .و. الوةاة
(  ن امه الف ةرمات باسمممفثناء 19إذا انفدة الب ثس ال ةمرس ألي سمممبب  ن األسمممباب المبرنس ة  المادة ) (:20) المادة

لنفقات الف  تكبهتدا الجا  س عةن ب ثفه الوةاة وال جز الكا ل و ب عةن الموةه وكفرةه  د  مرع ا
%( ئمسمممممممون بالمائس  ن  قها  تةك النفقات وذلك دون الحا س إلن إئطا ه لو 50 ضممممممماةًا إلردا )

 إ داله.
يف ده الموةه بالخه س ة  الجا  س. وإذالئل المب وث بف دهه الساب، يكون وكفرةه  ةز رن بالفضا نبهةع  :(21المادة )

وعالوات ونفقات لئ ى  ما دة فه له الجا  س وجفم تقهي  المبة  عةن لساس   ا تسةمه  ن   تبات
المهة المفبقرس  ن  هة الخه س الكا ةس الف  الفزم بفأديفدا ة  الجا  س بمو ب ذلك الف ده  ضممممممممماةًا 

 %(  ائس بالمائس وبخاصس ة  األحوال اآلترس:100إلره )
 ف ول الف ده بمو ب لحكام الف ةرمات الم مول بدا ة  ل. إذا لند  عمل الموةه تأديبرًا ئالل سممممممم جان 

 الجا  س.
ب. إذا اسمممممممممممممفقال الموةه  ن ئه فه ة  الجا  س قبل لن يكمل المهة الف  يف تب عةره إكمالدا ة  امه 

 الخه س بمو ب ه وف الف ده حفن وإن قبةة اسفقالفه  ن الخه س ة  الجا  س.
الوظرفس لو ال مل المي ي رن له دون عم   قبول  يكون ق ا  لجنس  ة  حالس عهم  باهممممممممممممم ة الموةه (:22) المادة

 الب ثات ة  اما الشأن قط رًا وغر  قابل لةط ن ةره  ن ليس  دس لو لي    ع كان.
لمجةس ال مهاء بفنسمممممرب  ن لجنس الب ثات وألسمممممباب تواة، عةردا الةجنس ت ةر، د اسمممممس الموةه لمهة ال  (:23) المادة

سرس واحهة بش ف  واةقس الجا  س لو المؤسسس الف  يه س ةردا الموةه عةن ذلك تزجه عةن سنس د ا
الف ةر،. وة  امه الحالس ال تص ف له ليس  خصصات ل ناء ةف ة الف ةر،  كما ال تفحمل الجا  س 

وإذا ت تبة ليس  سممممممموم لو نفقات د اسمممممممرس لئ ى ل ناء ةف ة   ليس نفقات تصممممممم ف لةمب وث لو عائةفه
 عةن نفقس المب وث. الف ةر، تكون 

تحاإللن  جةس ال مهاء المسائل الف  تف ة، بالب ثات ال ةمرس وال يو ه ة  امه الف ةرمات نص ص ج   (:24) المادة
 بشأندا التخاذ الق ا  المناسب ةردا.

 .ال ئرس  كةف بفنفرم امه الف ةرمات (:25) المادة
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 تعليمات النشر في جامعة جرش( 18)
 م2018( لسنة 8( من النظام الداخلي للبحث العلمي رقم )4صادرة بموجب المادة )

 
ا وج مل بدا اعفبا ًا  ن تا جخ م2018تسمممممممن امه الف ةرمات ات ةرمات النشمممممم  ة   ا  س     لسممممممنس  (:1) المادة

 .(1)إق ا اا  ن  جةس األ ناء
 البحث ال ةم .تؤسس ة  الجا  س لجنس لةنش   ةحقس ب مادة  (:2) المادة
لفنرس اتقوم لجنس النشمممممم  بنشمممممم  الكفب المؤلفس لو المف  مس لو المحققس ذات القرمس ال ةمرس لو األدبرس لو  (:3) المادة

 المقه س إلردا  ن ال ا ةرن ة   ا  س    .
اريس  يكون عمره البحث ال ةم   ئرسمممممممًا لةجنس النشممممممم  وج رن  جةس ال مهاء لعضممممممماء لجنس النشممممممم   ن (:4) المادة

 الفه جس ة  الجا  س عةن لال يزجه عهدام  ع  ئرس الةجنس عةن ئمسس.
 يقهم المؤلف لو المف  م لو المحق، ل بع نسخ  طبوعس  ن  خطولس الكفاب. (:5) المادة
بح سممممممممممماله  تحرل الةجنس الكفاب المقهم لةنشممممممممممم  إلن  ال س  قو رن عةن األكث  إن  لت لن الكفاب  هي  (:6) المادة

 م  وتهةع الجا  س لدم  كاةآت  ناسبس.لةفقوج
 يطةب  ن المقو رن إبهاء ال لي ة  الكفاب  ن حرث: (:7) المادة

 ل. القرمس ال ةمرس لو األدبرس لو الفنرس لةكفاب.
 ب. المندش المي اتب ه  قهم الكفاب.

 ج. لسةوب الكفابس.
 د. ليس  الحظات لئ ى.

 ام.  هى صالحرفه لةنش .
إذا اتخمت لجنس النش  ق ا ًا لنش  الكفاب يط ح عطاء عةن المطابع وجخفا  لةضل ال  وب  ن  ال س  (:8) المادة

 عطاءات عةن األقل وة، نظام الةواز الم مول به ة  الجا  س.
 ق ا  لجنس النش  قط   دون الحا س إلن  سو غات. (:9) المادة
 صحرحدا.الكاتب  سؤول عن   ا  س  سودات الكفاب وت  (:10) المادة
 تقهم الجا  س لةمؤلف: (:11) المادة

 ) ئمسرن ( نسخس  ن الكفاب. 50ل. 
 ب.  كاةأة  الرس تق اا لجنس النش .

 تؤول حقوق  ةكرس الكفاب وحقوق لب ه ونش ه لةجا  س. (:12) المادة
عةن كل  تنشمممم  الكفب بشممممكل ئا     وحه وتحمل همممم ا  الجا  س وعبا ة ا نشممممو ات  ا  س     ا (:13) المادة

  ن ال الف الخا    والو قس األولن  ن الكفاب.
 تحهد لجنس النش  عهد النسخ الف  تطبع  ن الكفاب و منه ول جقس توزج ه. (:14) المادة
 لمقهم الكفاب إذا لعرهت لباعفه النسبس نفسدا المق  ة ة  الطب س األولن له. ي ط  (:15) المادة
  .%  ن عهد النسخ المطبوعس10الكفاب  ا ال يزجه عن لةجنس لن تدهي  ن  (:16) المادة
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تحال إلن  جةس ال مهاء المسمممممممممائل الف  تف ة، بالنشممممممممم  و ال يو ه ة  امه الف ةرمات نص صممممممممم ج   (:17) المادة
 بشأندا التخاذ الق ا  المناسب.

  .ال ئرس  كةف بفنفرم امه الف ةرمات (:18) المادة
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 تعليمات جائزة جامعة جرش لكتاب العام ( 19)
 م2018( لسنة 8( من النظام الداخلي للبحث العلمي في الجامعة رقم )6صادرة بموجب المادة رقم )

 
تسممممممممممممممن امه الف ةرمات ات ةرمات  ائزة  ا  س     لكفاب ال ام ا وج مل بدا اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا اا  (:1) المادة

 (1) ن  جةس األ ناء.
 يكون لةكةمات الفالرس الم ان  المخصصس لدا  الم تهل الق جنس عةن ئالف ذلك:  (:2) المادة

 :  ا  س    .الجامعة
 :  ائزة   ا  س     لكفاب ال ام.الجائـزة
 : لجنس الجائزة المشكةس بمو ب امه الف ةرمات.اللجنـة

ال ةم  األصمممممممممممممرل وتشمممممممممممممجرع ال ةماء والباحثرن ة  تدهف امه الجائزة إلن دعم البحث  لاهاف الجائزة: (:3) المادة
  جاالت ال ةوم اإلنسانرس والبحفس والفطبرقرس وعةوم الحاسوب والفقنرس و كاةأة  دود الباحثرن

يشكل  ئرس الجا  س لجنس ئاصس بالجائزة  ب ئاسس عمره البحث ال ةم   وسفس لعضاء  فخصصرن  ن  (:4) المادة
 ت ال ةوم والم  ةس المخفةفس ولمهة سنفرن قابةس لةفجهيه.ذوي الكفايس والخب ة  ة   جاال

 (  ال س آالف دينا  ل دن  لةكفاب الفائز. 3000يفم تخصرص  ائزة  الرس  قها اا ) (:5) المادة
يجوز توزجع الجائزة  ناصمممممممممممممفس برن كفابرن  كما يجوز لةجنس حجب الجائزة. وذلك ة   ممممممممممممموء الفقا ج   (:6) المادة

  ن الخب اء المحكمرن  ع ح، الةجنس باالحففاظ بس جس لسباب الحجب.الوا دة إلردا 
 تفخم الةجنس ق ا اتدا بدما الشأن باألغةبرس المطةقس ل هد لعضائدا. (:7) المادة
تحهد الةجنس المو ممممموع لو المو ممممموعات الف  سمممممفخصمممممص لمن  الجائزة سمممممنوجًا  ةردا  وذلك  ن ئالل  (:8) المادة

 ائزة بالط جقس المحهدة ة  امه الف ةرمات.اإلعالن الخاص بدمه الج
يم ت ةن الةجنس ة   وعه ال يفجاوز ندايس الشمممد  الثان  )همممباف (  ن كل عام عن دعوة الم همممحرن لفقه (:9) المادة

الف همممممممممممرحات لنرل الجائزة  عةن لن يفضممممممممممممن اإلعالن الشممممممممممم وف ال ا س الممكو ة ة  امه الف ةرمات 
 لةف هر   وبالوسائل المناسبس.

 ام يكون الموعه األقصممن لفسممةرم نسممخ الكفب الم هممحس لنرل الجائزة ندايس الشممد  الخا س )ليا ( ن ال (:10) المادة
 المي سفمن  ةره الجائزة.

ت سمممممممل الةجنس نسمممممممخًا  ن الكفب الم همممممممحس إلن  جموعس  ن الخب اء المحكمرن المين يكةفون بو مممممممع  (:11) المادة
 اسممفحقاق الكفاب الم همم  لنرل الجائزة  وتهةع  كاةأة  ناسممبس تحهدااتقا ج  عةمرس وا ممحس تبرن  هى 

 الةجنس لةخب اء المحكمرن.
 م.ت ةن الةجنس ق ا اا بالصو ة الندائرس قبل ندايس الشد  الحادي عش ) تش جن الثان  (  ن كل عا (:12) المادة
ان  وة   وعه ال يفجاوز ندايس الشمممممممممممممد  الث تمن  الجائزة ة  احففال ئاص لدمه ال ايس تقرمه الجا  س (:13) المادة

باإلعالن عن  عشمممممممممممم  )كانون  ان (  ن ال ام المي تمن  ةره الجائزة  وة  حالس حجب الجائزة يكفف 
 ذلك بالصحف المحةرس.
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 الش وف ال ا س لةجائزة: (:14) المادة
رس  ولةجنس قبول لن يكون الكفاب الم هممممممممممم  لةجائزة لمؤلف ع ب  يحمل  نسمممممممممممرس إحهى الهول ال  ب ل.

 ت هرحات لمؤلفرن ع ب يحمةون  نسرس بةه آئ .
 تقبل الف هرحات  ن األة اد والدريات ذات ال القس. ب.
 ي ة،  ع الف هر  سر ة ذاترس وعةمرس لةمؤلف. ج.

د. لن يكون  و ممموع الكفاب لصمممراًل ة   جاله يفضممممن إ ممماةس لةم  ةس اإلنسمممانرس  ولن يكون قه كفب 
 الفصرحس.بالة س ال  برس 

اممممممممم. لال يكون الكفاب قه  ه  لو حصل عةن  ائزة لئ ى  ن الجوائز الثقاةرس لو ال ةمرس لو لن يكون 
  ؤلفه قه تقهم لو حصل به عةن د  س عةمرس دائل بةه المؤلف لو ئا  دا.

و. يقهم المؤلف ت دهًا ئطرًا بمضمون الفق ة )اممممممممممم(  ن امه المادة  ع لةب الف هر   وة  حال  بوت 
  .عكس ذلك  تسحب الجائزة

ز. يقهم  ؤلف الكفاب سمممة نسمممخ  ن الكفاب الم هممم  هممم جطس لن تكون الطب س األولن  ن الكفاب قه 
 صه ت ئالل األعوام الثال س األئر ة الف  سبقة ال ام المي يفم ةره ت هر  الكفاب.

 ح. الكفب المقه س لةجنس ال ت د إلن لصحابدا.
ف. تكون  مرع الم اسمممممممممممممالت المف ةقس بالجائزة عةن ال نوان اآلت  باسمممممممممممممم ) لجنس  ائزة  ا  س     

 لكفاب ال ام ( عةن عنوان الجا  س.
ى. تسمممممممةم لةبات الف همممممممرحات والفزكرس والف ده المشممممممما  إلردما ة  البنود )ب ج  و ( بالره لو ت سمممممممل 

 هدة ة  امه الف ةرمات.عةن لن تصل قبل ندايس المهة المح  بالب جه المسجل
 ال ئرس  كةف بفنفرم امه الف ةرمات. (:15) المادة
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 م2018تعليمات نادي جامعة جرش لسنة ( 20)
 م2018(لسنة 1صادرة بموجب النظام الداخلي للهيئة التدريسية رقم )

 .2018( لسنة 2والنظام الداخلي للموظفين رقم )
 

وج مل بدا اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا اا  م 2018تسمممممن امه الف ةرمات ات ةرمات نادي  ا  س     لسممممنس  (:1) المادة
 .(1)  ن  جةس األ ناء

 البــــاب األول
 اًلسم والمركــز واألهــداف

 يؤسس ة  الجا  س ناد يسمن )نادي  ا  س    (   كزه ة  ح م الجا  س. (:2) المادة
دعمدا برن و يدهف النادي إلن تو ر، ال القات الثقاةرس  والفك جس  واال فماعرس  وال جا مممممرس  والفنرس   ل.  (:3) المادة

 لعضاء النادي ال ا ةرن ة  الجا  س و ع المجفمع األ دن  وال  ب  وال الم .
لدريات النادي  ما سمممممممممممممس ليس نشمممممممممممممالات ال تفف،  ع لحكام الفق ة )ل(  ن امه المادة إال  يجوزب. ال 

 بمواةقس  ئرس الجا  س.
 البـــــاب الثانـــي
 العضــويــة

 تصنرف ال ضوجس: (:4) المادة
 ل. ال ضممممممممو ال ا ل: كل  ن قبةفه الدريس اإلدا جس لةنادي بناء عةن لةب يقه ه  وتواة ت ةره الشمممممممم وف

عةردا (  ن امه الف ةرمات  ودةع  سمممم االنفسممماب و سمممم االهمممف اك المنصممموص 5الوا دة ة  المادة )
 ل(  ن امه الف ةرمات./26ة  المادة )

ب. ال ضو المممممممممممممممممممممممممممؤاز :  ن كان  ن األهخاص الممكو جن ة  الفق ة )ل(  ن امه المادة. وعمل ة  
الجا  س  هة ال تقل عن عشمممممممممم  سممممممممممنوات وانفدن عمةه ةردا بسممممممممممبب غر  تأديب   ودةع ال سمممممممممموم 

وال يكون ال ضممو المؤاز  عضمموًا ة  ب (  ن امه الف ةرمات   /26المنصمموص عةردا ة  المادة ) 
 الدريس ال ا س  وال يح، له الفصوجة لو الف هر .

ج. عضممممممممممو الشمممممممممم ف: كل  ن تمنحه الدريس اإلدا جس امه الصممممممممممفس لفقهيمه ئه ات  مفازة لةجا  س لو 
 النادي  وال يكون عضمممموًا ة  الدريس ال ا س  وال يهةع  سممممم االنفسمممماب و سممممم االهممممف اك  وال يح، له

 جة لو الف هر .الفصو 
يشممممممف ف ة  ال ضممممممو ال ا ل لن يكون  ن لعضمممممماء الدريس الفه جسممممممرس لو المحا مممممم جن المفف غرن لو  ن  (:5) المادة

 والفنررن. الموظفرن اإلدا جرن
 زوال ال ضوجس: (:6) المادة

 تزول عضوجس ال ضو ال ا ل لو ال ضو المؤاز  ة  إحهى الحاالت اآلترس: -ل
  ن عضوجس النادي.االسفقالس الخطرس  -1
سمهيه  سمم االهمف اك السمنوي دون عم   هة  ال س لهمد   هم جطس إئطا  ال ضممو الفخةف عن ت -2

 باسفحقاق االهف اك.
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 ةقهان لحه ه وف ال ضوجس. -3
الفصممل  ن النادي: يفصممل ال ضممو بق ا   ن الدريس اإلدا جس بأغةبرس  ةث  األعضمماء إذا ئالف  -4

سممممم فه ولاهاةه  وة   مرع الحاالت تبة  الدريس اإلدا جس ال ضممممو  ت ةرمات النادي لو لسمممماء إلن
 بملك ئطرًا.

يجوز ت ةر، عضممممممممموجس ال ضمممممممممو ال ا ل بناء عةن لةب ئط   نه إذا كان   ا ًا لو  نفهبًا لو  -5
 جازًا إ ازة تف غ عةم  لو  ن دون  اتب لو كان  ب و ًا عةن لال تقل  هة الف ةر، ة  لي  ن 

 سنس واحهة.امه الحاالت عن 
 إعادة ال ضوجس: (:7) المادة

يجوز لةدريس اإلدا جس إعادة عضمموجس  ن زالة عضمموجفه لو ةصممل  ن النادي وذلك ب ه   و  سممفس  -1
 لهد  عةن األقل  ن زوال ال ضوجس.

 ل( لعاله./6ال ت اد عضوجس المؤاز  إذا زالة ألي سبب  ن األسباب الوا دة ة  المادة ) -2
 الثــالــثالبـــاب 

 هيئـات النـادي
 الدريس اإلدا جس: (:8) المادة

 ن سب س لعضاء  ن برندم  ئرس النادي ينفخبدم األعضاء ال ا ةون المين لدم  ل. تفألف الدريساإلدا جس
ح، الفصوجة  والمسهدون الهف اكاتدم السنوجس  عةن لن يكون عهد األكاديمررن ة  الدريس اإلدا جس 
 ال س لعضماء باسمفثناء ال ئرس  وإذا قل عهد األكاديمررن المنفخبرن ل ضموجس الدريس عن ل ب س ي رن 

 الجا  س ال هد المكمل لا ب س لرصب  عهد المنفخبرن والم رنرن  مر ًا سب س لعضاء.  ئرس
ب. يشمممممف ف لال يقل المؤال ال ةم  لةم هممممم  لمنصمممممب  ئرس النادي عن اله  س الجا  رس األولن  ولال 
يقل  ؤال الم هممم  ل ضممموجس الدريس اإلدا جس عن الشمممدادة الثانوجس ال ا س. كما يشمممف ف لال يقل عم  

 الم ه  ل ئاسس النادي لو عضوجس الدريس اإلدا جس عن  ال رن سنس همسرس.
 31ج. تكون  هة عمل الدريس اإلدا جس سممممنفرن بهءًا  ن لول هممممد  نرسممممان  ن ال ام األول وانفداء ة  

 آذا   ن ال ام الثان  عةن لن تج ي االنفخابات ئالل هد  آذا .
الدريس اإلدا جس قبل لسمممممممبوع  ن  وعه ا فماع الدريس  د. يفف  باب الف همممممممر  ل ئاسمممممممس النادي وعضممممممموجس

ال ا س  وج ة، قبل يوم واحه  ن ذلك الموعه  وتقهم لةبات الف هممممممممممر  إلن الدريس اإلدا جس إلعالندا 
 ة  ا فماع الدريس ال ا س وبران  طابقفدا لف ةرمات النادي.

ا جس بو قفرن بةونرن  خفةفرن األولن امممممم. ينفخب لعضاء الدريس ال ا س  ئرس النادي ولعضاء الدريس اإلد
لالقف اع عةن  ئرس النادي والثانرس لالقف اع عةن األعضممممممممماء عةن لن يكون االقف اع سممممممممم جًا ولن ت ه 

 لو اق االنفخابات قبل ة زاا.
 و. ال يجوز إعادة االنفخاب لة ئرس ألكث   ن دو ترن  ففالرفرن.

ن  ال س لهممممممممممخاص لكل  ندا  كما تؤلف لجنس لو ز. تؤلف لجنس لو لكث  لإلهمممممممممم اف عةن االنفخاب  
لكث  لإلهممم اف عةن ة ز األصممموات  ن  ال س لهمممخاص لكل  ندا  عةن لال يكون لي  ن لعضممماء 

 الةجان الممكو ة   هحًا ة  تةك الهو ة.
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ح. إذا تساوت األصوات الف  يحصل عةردا ا نان لو لكث  إله ال  نصب ال ئرس يفم ائفرا  لحهام 
فخاب  وكملك إذا تساوت األصوات برن   هحرن ا نرن لو لكث  إله ال الم كز األئر  بحعادة االن

  ن األعضاء المنفخبرن  وة  حال تساوي األصوات لةم ة الثانرس يفم الةجوء إلن الق عس.
ف. ينفخب لعضممماء الدريس اإلدا جس لةنادي  ن برندم نائبًا لة ئرس ول رنًا لةسممم  ول رنًا لةصمممنهوق ة  لول 

 فماع لدم  وجشف ف لن يكون نائب ال ئرس إدا جًا إذا كان ال ئرس لكاديمرًا وبال كس.ا 
ي. يجوز لةدريس اإلدا جس اسمممفحهاث  ناصمممب إ ممماةرس وانفخاب  ن ت اه  ناسمممبًا  ن لعضمممائدا إلهممم ال 

 امه المناصب.
قه نال ك. إذا ئال  نصب لي عضو  ن لعضاء الدريس اإلدا جس لسبب  ا  يهعن الشخص المي كان 

لكب  عهد  ن األصمممممممممموات ب ه آئ  عضممممممممممو  نفخب ة  آئ  انفخابات ل  تدا الدريس ال ا س لرحل 
 حةه  وإذا لم يكن  مس هممممممخص  ن اما القبرل ت رن الدريس اإلدا جس عضمممممموًا لةم كز الشمممممماغ . وإذا 

 ئرس ت تب عةن اما الخةو لن قل عهد األعضممممممممممماءاألكاديمررن ة  الدريس اإلدا جس عن  ال س  يما 
الجا  س الشممممماغ  بالف ررن  وإذا بة  عهد الم اكز الشممممماغ ة ئالل  هة ال ضممممموجس ل ب س   اكز تهعن 

 الدريس ال ا س النفخاب اريس إدا جس  هيهة.
 ل. تفولن الدريس اإلدا جس المدمات اآلترس:

ا فماعرس اتخاذ الق ا ات واإل  اءات الالز س لفحقر، لاهاف النادي بما ة  ذلك تشمممممممممكرل لجان  -1
و قاةرس  و جا مممممممممممرس  وليس لجان لئ ى  ن لعضممممممممممماء الدريس ال ا س  وتكةرف ب ض األعضممممممممممماء 

 بمسؤولرات ونشالات   رنس.
 تنفرم ق ا ات الدريس ال ا س. -2
ت ررن الموظفرن وال مال الالز رن لةنادي ب قود  باهممممممممممم ة يوق دا  ئرس النادي نرابس عن الدريس  -3

المف ةقممس بشمممممممممممممؤوندم الوظرفرممس  عةن لن يقف ن الف ررن بمواةقممس  ئرس  اإلدا جممس  واتخمماذ الق ا ات
 الجا  س  وال ي ه الموظفون والمسفخه ون ة  النادي  ن  وظف  الجا  س.

 البة ة  لةبات االنضمام إلن عضوجس النادي. -4
 تقهيم الفق ج  السنوي عن النشالات المخفةفس لةنادي إلن الدريس ال ا س. -5
 ابات الخفا رس و ش وع الموازنس سنوجًا وتقهيمدا إلن الدريس ال ا س.تنظرم الحس -6

م. ت قه الدريس اإلدا جس ا فماعًا   ة كل هممممممد  عةن األقل لةنظ  ة  هممممممؤون النادي وت ه اال فماعات 
قانونرس إذا حضممم اا ل ب س لعضممماء عةن األقل  ن برندم ال ئرس  وتصمممه  الق ا ات بأغةبرس لصممموات 

 ي يصوت  ئرس النادي   ه.ي    ال لي الم
ن. تسمممممق  ال ضممممموجس  ن الدريس اإلدا جسإذا ت رب ال ضمممممو عن حضمممممو   ةسمممممات الدريس اإلدا جس  الث 

   ات  ففالرس لو سة   ات  فقط س دون عم   وتبة  الدريس اإلدا جس ال ضو بملك ئطرًا.
 يفولن  ئرس النادي المدمات اآلترس: (:9) المادة

 اإله اف عةن لعمال النادي وتوقرع ال قود ب ه المواةقس عةردا  ن الدريس اإلدا جس.  -1
 تمثرل النادي لهى  مرع الجدات. -2
وت  س  ةسمممممات   تو ره الهعوة إلن ا فماعات الدريس اإلدا جس والدريس ال ا س ال اديس وغر  ال اديس -3

 الدريفرن.
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 اإلدا جس بما ال يف ا ب  ع امه الف ةرمات.ليس  دمات لئ ى توكةدا إلره الدريس  -4
يفولن نائب  ئرس النادي  ا يفو ممممممممممممممه إلره  ئرس النادي ئطرًا  ن  دمات باسمممممممممممممفثناء الفوقرع عةن  (:10) المادة

 الحواالت المالرس  كما يفولن  مرع  دام ال ئرس حرن غرابه بفكةرف ئط   نه.
 يفولن ل رن الس  المدمات اآلترس: (:11) المادة

 حفظ السجالت واإله اف عةن تنظرمدا. -1
 تهوجن وقائع  ةسات الدريس اإلدا جس والدريس ال ا س. -2
  فاب س تنفرم ق ا ات الدريس اإلدا جس بالفنسر،  ع  ئرس النادي. -3
 إعهاد الفق ج  السنوي عن النشالات المخفةفس لةنادي. -4

 يفولن ل رن الصنهوق المدمات اآلترس: (:12) المادة
إعهاد الفق ج  المال  عن السممممممنس المنفدرس  و شمممممم وع الموازنس لةسممممممنس المقبةس وع  ممممممدا عةن الدريس  -1

 اإلدا جس تمدرهًا ل   دا عةن الدريس ال ا س.
 حفظ الهةات  والمسفنهات المالرس ة   ق  النادي. -2
وإيهاع المبال  يو رًا  تسةم المبال  الف  ت د إلن النادي بحيصاالت  خفو س بخاتم النادي و وق ه  نه -3

ة  المصمممم ف المي ت رنه الدريس اإلدا جس  وإذا ت م  إيهاعدا ة  الروم نفسممممه ةال يجوز تأئر اا عن 
 يوم الهوام الفال   عةن لن يبة   ئرس النادي باألسباب الف  لدت إلن تأئر  اإليهاع.

ال ا ةرن المين سمممممممهدوا اهمممممممف اكاتدم وال يجوز  تفألف الدريس ال ا س  ن  مرع األعضممممممماء الدريس ال ا س: (:13) المادة
لة ضو ال ا ل ت هر  نفسه لو  ما سس حقه ة  االنفخاب إال ب ه  ض  هد جن عةن األقل عةن 
انفسمممابه لةنادي وججوز ل ضمممو الشممم ف لو ال ضمممو المؤاز  حضمممو   ةسمممات الدريس ال ا س دون لن 

 يكون له ح، الف هر  والفصوجة.
الدريس ال ا س ال فماع عادي   ة كل سمممممنس ة  همممممد  آذا   ن كل عام لمناقشمممممس الفق ج جن يجب دعوة  (:14) المادة

 ولةفحضر  لالنفخابات ة  لواندا.  اإلدا ي والمال 
تهعو الدريس اإلدا جس الدريس ال ا س لال فماع دائل ح م الجا  س بحهمممممم ا  ت سممممممةه إلن  مرع المين لدم  (:15) المادة

اال فماع بأسمممممممبوعرن عةن األقل  وج ة، بدما اإلهممممممم ا   هول األعمال ح، الحضمممممممو  قبل تا جخ 
 والفق ج ان المال  واإلدا ي.

ي ه ا فماع الدريس ال ا س قانونرًا إذا حضمممممممم ته األغةبرس البسممممممممرطس  ن األعضمممممممماء المين لدم الح، ة   (:16) المادة
مه النسمممبس يؤ ل اال فماع الحضمممو  والمسمممهدين الهمممف اكاتدم كا ةس  وإذا لم يبة  عهد المجفم رن ا

 هة سممممممممممماعفرن  وج ه قانونرًا  دما بة  عهد الحا ممممممممممم جن  ن لعضممممممممممماء الدريس ال ا س المسمممممممممممهدين 
 الهف اكاتدم كا ةس.

إذااكفمل النصممماب القانون  ة  ا فماع الدريس ال ا س ال ادي لو غر  ال ادي ةال يؤ   انسمممحاب ب ض  (:17) المادة
 ةن قانونرس الق ا ات المفخمة ة  اما اال فماع.األعضاء ال ا ةرن قبل الفصوجة ع

تجفمع الدريس ال ا س ا فماعا غر  عادي بق ا   ن الدريس اإلدا جس لو بمباد ة  ن  ئرس النادي وجبة   (:18) المادة
األعضمماء ال ا ةون باال فماع قبل لسممبوع عةن األقل  ن تا جخ االن قاد عةن لن ي سممل  ع الهعوة 

ل  وجكون اال فماع قانونرًا إذا حضمممممم ته األكث جس البسممممممرطس  وإذا لم يبة  عهد  هول لعمال األعما
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المجفم رن امه النسبس بناء عةن الهعوة األولن يهعن ال فماع ة  الروم الفال  وج ه اما اال فماع 
  .قانونرًا  دما بة  عهد الحا  جن

الدريس ال ا س والفصممموجة لن ي سمممةوا لةبًا  ل. يح، لثةث األعضممماء المين لدم الح، ة  حضمممو   ةسمممس (:19) المادة
ئطرًا  وق ًا  ندم إلن الدريس اإلدا جس لهعوة الدريس ال ا س إلن ا فماع غر  عادي  ع بران ال  ب 

  ن اما اال فماع و هول األعمال المقف ح.
الدريس  ب. عةن الدريس اإلدا جس ئالل لسممممبوع  ن تا جخ تسممممةمدا الطةب اتخاذ اإل  اءات الالز س لهعوة

ال ما مس  وإذا لم تنفمم ذلمك يح، لاعضمممممممممممممماء الممين تقمه وا بطةمب عقمه اال فمماع الطةمب  ن  ئرس 
الجمما  ممس الممهعوة إل  عقممه ا فممماع الدريممس ال مما ممس  ول ئرس الجمما  ممس لو  ن ينربممه لن يو ممه الممهعوة 

 لال فماع وت  س الجةسس.
  غر  المسممممممممممممممائل المه  س ة   هول ج. ال يح، لةدريس ال ا س ة  اال فماع غر  ال ادي لن تنظ  ة

 لعمال اال فماع.
 تبحث الدريس ال ا س لةنادي ة  ا فماعدا السنوي األ و  اآلترس: (:20) المادة

 الحسابات الخفا رس لةنادي تمدرهًا لةمصادقس عةردا. -1
 تق ج   هق، الحسابات. -2
 إق ا   ش وع الموازنس الفقهي جس لةسنس المالرس الجهيهة. -3
 تق ج  الدريس اإلدا جس عن لعمال النادي ئالل ال ام المنص م. -4
 ت ررن  هق، حسابات  ن غر  لعضاء الدريس اإلدا جسلو تشكرل لجنس دائةرس لفهقر، الحسابات. -5
 اسفكمال إ  اءات االنفخابات لةدريس اإلدا جس ة   وعهاا. -6
 األعمال.لي ل و  لئ ى تق   الدريس اإلدا جس إد ا دا عةن  هول  -7

ي ه  هول عنه ا فماع الدريس ال ا س بأسمممماء األعضممماء المين لدم ح، الفصممموجة يكون  خفو ًا بخاتم  (:21) المادة
 النادي و وق ًا  ن ل رن الصنهوق إلب ازه ة  ل ناء اال فماع.

 رن الس   وجمك  تهون ق ا ات الدريس ال ا س ة  دةف   حا   الجةسات وجوقع عةردا  ئرس الجةسس ول (:22) المادة
  .ة   حض  الجةسس لسماءلعضاء الدريس ال ا س المين حض وا اال فماع

 البــــاب الرابـــــع
 الشــؤون الماليـة

تبهل السممممممنس المالرس لةنادي ة  الروم األول  ن هممممممد  كانون الثان  وتنفد  ة  الروم األئر   ن هممممممد   (:23) المادة
 كانون األول  ن كل سنس.

 المصا ف( الف  ت رندا الدريس اإلدا جس.  تودع ل وال النادي باسمه ة  )المص ف (:24) المادة
 تفكون إي ادات النادي  ن: (:25) المادة

  سم االنفساب و سم االهف اك. -1
 إسدام الجا  س السنوي. -2
الجا  س إي اد الحفالت والمبا جات وال حالت والمقصممممممف  وليس نشممممممالات لئ ى يواة، عةردا  ئرس  -3

 بناًء عةن تنسرب  ن الدريس اإلدا جس.
 الفب عات والدبات الف  تقبل بق ا   ن  ئرس الجا  س بناء عةن تنسرب  ن الدريس اإلدا جس. -4
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 ل. يحهد  سم االنفساب و سم االهف اك لاعضاء ال ا ةرن كاآلت : (:26) المادة
 تب ة  الشد  األول لقبوله ال ضوجس.ئمسس دنانر  بهل انفساب تقفطع دة س واحهة  ن ال ا -   
ئمسس عش  دينا ًا سنوجًا  سم اهف اك تقفطع  ن  اتب ال ضو هد جًا بمو ب تفوجض ئط   نه  -   

لةمهي  المال  وجسمممفوةن  سمممم االهمممف اك لول   ة بنسمممبس المهة المفبقرس  ن السمممنس المالرس عةن لن ال 
 .يقل عن ئمسس دنانر 

م االهف اك لاعضاءالمؤاز جن بنصف ال سوم المق  ة لاعضاء ال ا ةرن ب. يحهد  سم االنفساب و س
 وتهةع نقهًا عنه اسفحقاقدا.

ل. تصمممم ف ل وال النادي بق ا   ن الدريس اإلدا جس بسممممنهات صمممم ف   ززة بالو ائ، المؤجهة لمشمممم وعرس  (:27) المادة
ةع(  سؤولرن بالفضا ن عن الص ف  وجكون الموق ون عةن الفحاوجل المالرس )الشركات ولوا   اله

 لي نقص بالو ائ، لو لي ئطأ ةردا.
 ب. تكون صالحرس الفوقرع عةن الفحاوجل المالرس الصاد ة عن النادي عةن النحو اآلت :

توقع الفحاوجل المالرس الف  ال تزجه قرمس كل  ندا عةن للف دينا   ن  ئرس النادي )لو نائبه  -1
 الصنهوق  جفم رن.ة  حالس غرابه بح ازة( ول رن 

توقع الفحاوجل المالرس الف  تزجه قرمس كل  ندا عةن للف دينا   ن  ئرس النادي )لو نائبه ة   -2
 حالس غرابه بح ازة( ول رن الس  ول رن الصنهوق  جفم رن.

ج. عةن ال غم  ممما و د ة  الفق ة )ل(  ن امممه المممادة يجوز ل ئرس النممادي اإلنفمماق ة  حممهود  ال رن 
 ة  كل   ة لشممم اء لوازم نث جس لو تأديس ئه ات النادي  ن سمممةفس يحففظ بدا ل رن الصمممنهوق  دينا اً 

 ( دينا  سنوجًا.500عةن لال يزجه  جموع اإلنفاق بدمه الط جقس عةن)
د. لةدريس اإلدا جس صمممممم ف سممممممةفس  ؤقفس ألي  ن األهممممممخاص المكةفرن باإلهمممممم اف عةن لحه نشممممممالات 

الصم ف  ندا  وعةن الشمخص المي صم ةة له السمةفس تقهيم الو ائ، النادي عةن لن تحهد له و وه 
والمسمممفنهات الم ززة لةصممم ف وتسممموجس السمممةفس ة   هة ال تزجه عةن همممد  واحه  ن انفداء النشممماف  
وة  حالس عهم تسمممممهيهاا تقفطع  ن  اتب  ن صممممم ةة له دة س واحهة وإذا لم يكن ذلك كاةرًا تسمممممهد 

  ن  اتب الشد  الفال .
 ل رن الصنهوق تسهيه السةفس المص وةس له قبل ندايس السنس المالرس. ام. عةن

ي ا ع  كفب ال قابس اإلدا جس والمالرس ة  الجا  س حسمممممممممممابات النادي   ا  س دو جس كل  ال س لهمممممممممممد    (:28) المادة
 وجقهم تق ج ًا عن لو اع النادي المالرس إلن  ئرس الجا  س بملك.

 البـــاب الخامـــس
 ــاديحـــل الن

يحل النادي بق ا   ن الدريس ال ا س بأغةبرس  ةث  األعضمممممممممماء المين يح، لدم الفصمممممممممموجة لو بق ا   ن  (:29) المادة
 ) جةس ال مهاء( وتؤول ل وال النادي و و وداته حرنيم إلن الجا  س.

 
 البـــاب الســــادس
 أحكــام عامـــة

 ي د نص بشأندا ة  امه الف ةرمات.يبة  جةس ال مهاء ة  األ و  الف  لم  (:30) المادة
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يؤلف  ئرس الجا  س اريس إدا جس  ؤقفس تفولن تصمم جف هممؤون النادي لمهة ال تفجاوز ل ب س لهممد  ة   (:31) المادة
 حالس اسفقالس الدريس اإلدا جسلو حةدا.

 نادي.حلن حرن انفخاب  ئرس  هيه لة  إذا ئال  نصب  ئرس النادي يفولن نائبه لعماله (:32) المادة
 . ئرس الجا  س  كةف بفنفرم امه الف ةرمات (:33) المادة
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 2018لسنة  تعليمات الجمعيات الطالبية في جامعة جرش( 21)
 

 (1)ا.2018تسمن امه الف ةرمات ات ةرمات الجم رات الطالبرس ة   ا  س     لسنس  (:1) المادة
      م رات لالبرس بحه اف عمادة هؤون الطةبس.تؤسس ة   ا  س  (:2) المادة
جنس يكون لةكةمات اآلترس حرثما و دت ة  امه الف ةرمات الم ان  المخصممممممممصممممممممس لدا لدناه  ا لم تهل الق   (:3) المادة

 عةن ئالف ذلك:
 الجم رات الطالبرس :الجمعيــات
 عمادة هؤون الطةبس :العمـــادة
 عمره هؤون الطةبس  :العميـــد

س لة مره بمواةقس  ئرس الجا  س تشممممممممكرل  م رات لالبرس لموي النشممممممممالات والدوايات ال جا ممممممممرس واألدبر (:4) ةالماد
 والموسممممممرقرس والمسمممممم حرس والشممممممط نش واواة ال اديو  والخه ات ال ا س الفطوعرس وغر اا  وذلك لهعم

 اوايات الطةبس ونشالاتدم دائل الح م الجا    وئا  ه.
 م رات الطالبرس إلن تحقر، ال ايات اآلترس:تدهف الج (:5) المادة

 ل. تنمرس الموااب والدوايات وتشجر دا.
 ب. تو ر، ال القمات الثقماةرمس والفك جمس واال فمماعرمس وال جما مممممممممممممرمس والفنرمس وتطوج اما ودعمدما برن لةبممس

 الجم رس  وبرندم وبرن ال ا ةرن ة  ال مادة.
 وال مل الجماع  برن لةبس الجا  س.ج. تشجرع المرول الفطوعرس والخه س ال ا س 

د. إةسممممممممممممماح الف ص لطةبس الجا  س لةمشممممممممممممما كس ة  النشمممممممممممممالات الف  تفناسمممممممممممممب  ع  رولدم وقه اتدم 
 واسف هاداتدم.

 ال يجوز لةجم رات الطالبرس االهف ال باأل و  السراسرس والطائفرس لو الحزبرس. (:6) المادة
 ا  ن ئالل الدريفرن اآلترفرن:ت مل الجم رات عةن تحقر، لاهاةد (:7) المادة

 ل. الدريس ال ا س.
 ب. الدريس اإلدا جس.

 ل. تفكون الدريس ال ا س  ن األعضاء المشف كرن ة  الكةرس عةن لال يقل عهدام عن عش ة.    (:8) المادة
 ب. تما س الدريس ال ا س االئفصاصات اآلترس:

 انفخاب الدريس اإلدا جس  ن برن لعضائدا. -1
 الفق ج  السنوي المال  واإلدا ي المي تقه ه الدريس اإلدا جس وإق ا ه.  ناقشس -2
 إق ا  ئطس ال مل السنوجس. -3
 سحب الثقس  ن الدريس اإلدا جس عةن لال يفم ذلك إال بأغةبرس  ةث  األعضاء. -4
 المشا كس الف الس ة  نشالات الجم رس  ن ئالل الةجان المخفصس. -5

تفكون الدريس اإلدا جس لكل  م رس  ن ئمسممممس لعضمممماء تنفخبدم الدريس ال ا س بط جقس االقف اع السمممم ي ة   (:9) المادة
النصممف األول  ن هممد  تشمم جن الثان   ن كل عام  ا    وة، ت تربات ت هاا ال مادة. وجشممف ف 

                                                
 م.31/1/2005( تاريخ 1م في جلسته رقم )7/1/2005سبق أن أقر مجلس األمناء هذه التعليمات بموجب قراره رقم  (1)
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%( عةن األقل  ن  جموع األعضمممممممممممممماء 51لقانونرس امه االنفخابات لن يما س عمةرس االقف اع )
ال ا ةرن  وإذا لم يكفمل النصاب القانون  تؤ ل االنفخابات لمهة لسبوع واحه تصب  ب هاا قانونرس 

  دما بة  النصاب.
 يشف ف ة  الطالب المي ي ه  نفسه ل ضوجس الدريس اإلدا جس ألي  م رس  ا يأت : (:10) المادة

 ل. لن يبقن عةن تخ  ه  ن الجا  س ةصالن د اسران عةن األقل.
 يكون قه ل ضن ة  الجا  س ةصةرن د اسررن عةن األقل. ب. لن

 ج. لال يكون قه صه ت بحقه ليس عقوبس تأديبرس  ن د  س إنما  لول ةما ةوق.
ل. تنفخب الدريس اإلدا جس  ن برن لعضائدا ة  لول ا فماع ت قهه  ئرسًا لدا ونائبًا لة ئرس ول رنًا لةس    (:11) المادة

 س ي وتوزع االئفصاصات اإلدا جس األئ ى عةن لعضائدا بط جقس االقف اع.وذلك بط جقس االقف اع ال
ب. ي رن ال مره لكل  م رس  سممفشمما ًا  ن لعضمماء الدريس الفه جسممرس لو  ن ال ا ةرن ة  الجا  س يفولن 

 اإله اف عةن لعمال الدريس اإلدا جس لةجم رس وتو رددا. دون لن يما س ح، الفصوجة.
دريس اإلدا جس لكل  م رس هممممممؤوندا اإلدا جس والمالرس والفنظرمرس وجهئل  مممممممن ائفصمممممماصمممممماتدا تفولن ال (:12) المادة

 تص جف األ و  اآلترس:
 ل. اتخاذ الق ا ات واإل  اءات الالز س لفحقر، لاهاف الجم رس.

ب. تقهيم ئطس سمممنوجس إلن الدريس ال ا س تفضممممن النشمممالات الف  تنوي القرام بدا والمسمممفةز ات المالرس 
 نفرماا.لف

 ج. تقهيم الفق ج  المال  واإلدا ي السنوي إلن الدريس ال ا س.
 د. تنفرم ق ا ات الدريس ال ا س.
 ام. قبول اسفقالس األعضاء.

 و. اإله اف عةن ا فماعات الدريس ال ا س.
  .ز. تحقر، الوسائل المناسبس لفحقر، لاهاف الجم رس

 عضوجس الجم رس وكرفرس دةع اما االهف اك.الفنسرب إلن ال مره بقرمس االهف اك ة   ح.
يفولن لعضمماء الدريس اإلدا جس القرام بالمدام الف  تخول إلردم كل حسممب ائفصمماصممه  كما يفولن  ئرس  (:13) المادة

 الجم رس تمثرل  م رفه ل ام الم ا ع الجا  رس المخفصس.
 عضوجس الجم رس الطالبرس: (:14) المادة

ب المسمممممممممممممجل ة   ا  س     لنرل د  س عةمرس وتمة المواةقس عةن ل. ال ضمممممممممممممو الكا ل: او الطال
 انضما ه لةجم رس عةن لن يةفزم بمما سس النشاف الخاص بفةك الجم رس.

ب. ال ضممو المشمما ك: او الخ جش المي كان عضمموًا كا اًل ة  الجم رس عنه ا كان لالبًا ة  الجا  س   
 فمف ًا بجمرع حقوق ال ضمو الكا ل و ةفز ًا وج غب ة  اسمفم ا   ما سمس النشمالات ة  الجم رات 

 بجمرع الفزا اته.
 

 تزول ال ضوجس ة  إحهى الحالفرن اآلترفرن: (:15) المادة
 ل. االسفقالس الخطرس.

 ب. ةقهان لحه ه وف ال ضوجس.
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 ة. هة عضوجس الدريس اإلدا جس و ا يفف ع عندا  ن لجان سنس واحهة تج ي ب هاا انفخابات  هيه (:16) المادة
ت فب  ا فماعات الدريس اإلدا جس قانونرس إذا حضمممممم اا  ا يزجه عةن نصممممممف عهد األعضمممممماء  وتصممممممه   (:17) المادة

الق ا ات بأغةبرس لصمممموات الحا مممم جن وة  حالس تسمممماوي األصمممموات ي    الجانب المي صمممموت له 
  ئرس الدريس.

حضممو   ةسممات الدريس  الث   ات  ففالرس تسممق  ال ضمموجس  ن الدريس اإلدا جس إذا تخةف ال ضممو عن  (:18) المادة
 لو سة   ات  فقط س دون عم  تقبةه الدريس.

إذا ئال  نصمممممب عضمممممو  ن لعضممممماء الدريس ألي سمممممبب كان يحل  حةه الطالب المي يةره ة  ت ترب  (:19) المادة
س عهد األصممممممموات ة  آئ  انفخابات ل  تدا الدريس ال ا س  وة  حالس ت م  ذلك تقوم الدريس اإلدا ج

 بائفرا  عضو لةمنصب الشاغ   من تنطب، عةردم ه وف عضوجس الدريس اإلدا جس.
 تبة  الدريس ال ا س ق ا اتدا وق ا ات الدريس اإلدا جس لة مره. (:20) المادة
تجفمع الدريس ال ا س   ة كل عام وججوز دعوتدا ال فماعات غر  عاديس بق ا   ن الدريس اإلدا جس لو  (:21) المادة

 ةن لةب  ا يزجه عةن نصف عهد لعضاء الدريس ال ا س.بناء ع
يكون ا فماع الدريس ال ا س قانونرًا إذا حضممممممممم   ا يزجه عةن نصمممممممممف عهد األعضممممممممماء  وإذا لم يكفمل  (:22) المادة

 النصاب يؤ ل اال فماع لمهة لسبوع واحه وُجَ ه ب ه ذلك قانونرًا  دما بة  عهد الحضو .
ا ات الدريس ال ا س اإلدا جس  نسجمس  ع سراسس الجا  س ولاهاةدا و صةحفدا و ع  ا يجب لن تكون ق   (:23) المادة

 (  ن امه الف ةرمات.6  5و د ة  المادترن )
 تبهل السنس المالرس لةجم رات ببهء ال ام الجا    وتنفد  بندايفه. (:24) المادة
و ة  لي بنك ة   هينس     وتسحب بفوقرع تودع ل وال الجم رات باسمدا ة  بنك الح م الجا    ل (:25) المادة

  ئرس الدريس اإلدا جس ول رن الصنهوق لو ل رن الس .
 يج ي ص ف ل وال الجم رس بق ا   ن الدريس اإلدا جس ة  ا فماع قانون  وبمواةقس ال مره. (:26) المادة
ت الخاصمممس بملك وججوز لة مره تسمممدم ال مادة ة  ت طرس نفقات الجم رات وة،  ا تنص عةره الف ةرما (:27) المادة

 زجادة إسدام ال مادة ة  نفقات الجم رات إذا اسفهعن األ   ذلك.
 تفكون إي ادات الجم رات  ن: (:28المادة)

  .ل. اهف اكات األعضاء
 إسدام ال مادة ة  دعم نشالات الجم رس.ب. 

 ج.  جع النشالات الف  تقوم بدا.
 ال مره.د. ليس إي ادات لئ ى يواة، عةردا 

ة يفم تهقر، الفواتر  والمشممممممممف جات واأل و  المالرس الخاصممممممممس بالجم رات  ن قبل  حاسممممممممب تنفهبه الهائ   (:29) المادة
 .المالرس ة  الجا  س لدما ال  ب

 أحكـــام عامـــة
 لة مره لن يشكل لجانًا لالبرس ة  الجا  س ت ةه لعمال الجم رات وتس ي عةردا ت ةرماتدا. (:30) المادة
(  ن امه 9ة  الم حةس الفأسممرسممرس الف  تسممب، تشممكرل الدريس اإلدا جس ألي  م رس وةقًا ألحكام المادة ) (:31) المادة

الف ةرمات يفولن ال مره صممممالحرات الدريس اإلدا جس بما ةردا النظ  ة  الطةبات المقه س لالنضمممممام 
 لةجم رس واتخاذ الق ا  المناسب بشأندا.
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ن يفوب صممالحراته المبرنس ة  امه الف ةرمات كةدا لو ب ضممدا إلن لحه نوابه لو  سمماعهيه لو لة مره ل (:32) المادة
 لحه المهي جن ال ا ةرن ة  ال مادة.

ال تحل الجم رس إال بق ا   ن  ئرس الجا  س بناء عةن تنسمممممممممممممرب  ن ال مره  وة  امه الحالس تؤول  (:33) المادة
 ل وال الجم رس و و وداتدا إلن ال مادة.

 ل ئرس الجا  س البة ة  الحاالت الف  لم ي د عةردا نص ة  امه الف ةرمات. (:34) لمادةا
 ل ئرس الجا  س لن يصه  الق ا ات الفنفرميس واإل  ائرس الف  ي ااا   و جس لفنفرم لحكام امه الف ةرمات. (:35) المادة
  ةرمات. ئرس الجا  س وال مره  سؤوالن عن تنفرم لحكام امه الف (:36) المادة

 
 تعليمات ولوائح اًلقتراع والفرز والدعاية اًلنتخابية للجمعيات الطالبية في جامعة جرش

 تعليمات اإلعالن
تبهل الهعايس االنفخابرس لاهممممخاص الم هممممحرن ب ه إعالن لسمممممائدم  سمممممرًا  ن قبل عمادة هممممؤون   -1

 الطةبس.
 عةن عمره هؤون الطةبس.ال يح، ألي   ه  لن يوزع ليس دعايس  كفوبس إال ب ه ع  دا   -2
 ال يسم  لن ت ة، اإلعالنات االنفخابرس عةن الةوحات ال سمرس ة  الجا  س.  -3
ي اع  بف ةر، اإلعالنات االنفخابرس وتوزج دا لال تف ك ل  ًا عةن  ه ان الجا  س و  اةقدا ولال تف ك   -4

 فداء  ن االنفخابات.لوسائا وقما س ة  ساحات الجا  س وجةفزم لصحابدا بحزالس آ ا اا ب ه االن
 تمنع الهعايات االنفخابرس ة  قاعات المحا  ات والمكفبس و كاتب الجا  س اإلدا جس.  -5
 يمنع توزجع الهعايس االنفخابرس دائل قاعات االقف اع.  -6
يجب عةن الهعايس االنفخابرس لال تحفوي عةن  ا يمس باألهممخاص لو المؤسممسممات و ا يخ ج عةن   -7

 األئالق.
  :وبينتعليمات المند

 يح، لكل هخص قهم لةب ت هر  ب مل الهعايس االنفخابرس ب ه السماح بملك  سمرًا. -1
 يمكن لةم ه  لن يسحب لةب ت هرحه قبل يو رن د اسررن  ن  وعه إ  اء االنفخابات. -2
يح، لةم هممم  توكرل  نهوب واحه عنه ة  قاعس االقف اع و نهوب واحه ة  قاعس الف ز عةن هممم ف  -3

النظام دائل القاعس  عةن لن يزود الم ه  عمادة هؤون الطةبس بأسمائدما قبل  لن يةفزم بف ةرمات
  وعه إ  اء االنفخابات برو رن د اسررن عةن األقل.

ال يح، لةمنممهوب الفممهئممل ب مةرممس إ  اء االنفخممابممات وإذا  مما الحظ لي ئ وج عةن النظممام ة ةرممه  -4
 عمةرف  االقف اع والف ز.الفقهم بطةب ئط  ل ئرس لجنس االقف اع ب ه االنفداء  ن 

 ال يسم  لةمنهوبرن الخ وج  ن القاعات إال ب ه االسفيمان  ن   ساء الةجان. -5
 ال يسم  لةمنهوبرن إ  اء الهعايس االنفخابرس لم هحردم دائل قاعات االقف اع. -6
 يح، ل ئرس لجنس االقف اع إئ اج لي  نهوب ألي   ه  ال يةفزم بف ةرمات النظام. -7

 تفم عمةرس االقف اع كما ية : :اًلقتراعتعليمات 
 يفف  صنهوق االقف اع ل ام المنهوبرن قبل البهء باالنفخاب وجفأكه الجمرع لنه ةا غ. -1
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 ي ة، الصنهوق ل ام الجمرع بواسطس قفل له  ال س  فاتر  توزع برن  مرع لعضاء الةجنس. -2
 االنفخاب لكل كةرس.توقع كل و قه وتخفم قبل إعطائدا لةمنفخب  ن قبل  سؤول  -3
 (  قابل اسم الشخص المي ينفخب  ن ل ل الفأكره بأنه قه لتم عمةرس االنفخاب. Хتو ع إها ة ) -4
تفأكه الةجنس قبل إنداء عمةرس االنفخاب بنصمممف سممماعس  ن النصممماب ةحذا اكفمل ةحنه يج ي عمةرس  -5

ردا وال يسممم  ألي هممخص الف ز  ل ا إذا لم يكفمل ةرفم نقل الصممنادي، إلن غ ةس ال مره وج ة، عة
 ال بث لو االقف اب  ندا.

 إذا اكفمل النصاب تفم عمةرس الف ز. -6
 يسم  لكل هخص بانفخاب عهد  ن الم هحرن  ساوجًا ل هد المقاعه ة  كةرفه. -7
 يجب إحضا  إ بات هخصرس يحفوي عةن صو ة وال تفم عمةرس االنفخاب إال باإل بات الالزم. -8
 تعليمات الفرز:
  ز ب ه اكفمال عمةرس االنفخاب بحضو  الم هحرن و نهوبردم.تفم عمةرس الف -1
 هكال. ئرس لجنس الف ز ولعضاء الةجنس ام المخولون بق اءة لو اق االقف اع واسفب اد ليس و قه بدا إ -2
  ا يزجه عةن األسماء المسموح ت هرحدا ة  و قس االقف اع تشطب وال يفم احفسابدا. -3
إعطاء الم هممحرن ئ   ائل )/(  قابل كل صمموت يحصممل  تجدز لسممماء الم هممحرن عةن لوح وجفم -4

 عةره وب ه الصوت ال ابع تو ع إها ة بشكل لةق  لرصب  المجموع ئمسس لصوات )/////(.
 ب ه االنفداء  ن عمةرس الف ز تكفب النفائش كا ةس بجانب لصحابدا. -5
 الطةبس. يكفب تق ج   ن قبل لجنس الف ز العفماد نفائش الف ز توقع  ن قبل عمره هؤون  -6

 
 تعليمات المجلس األعلى للجمعيات الطالبية في جامعة جرش

 
 (1)تسمن امه الف ةرمات ات ةرمات المجةس األعةن لةجم رات الطالبرسا.  (:1) المادة
 ف ذلك.يكون لةكةمات ة  امه الف ةرمات الم ان  المحهدة الفالرس إزاءاا إال إذا دلة الق جنس عةن ئال (:2) المادة

 الممةكس األ دنرس الداهمرس.   :المملكــــــــة
  ا  س    .  :الجامعــــــــة
  ئرس  ا  س    .  :الرئيــــــــس
 عمره هؤون الطةبس ة   ا  س    .  :العميـــــــــد

 لعضاء الدريات اإلدا جس لةجم رات الطالبرس. :الهيئة العموميــــة
ة   منفخبمس  ن قبمل الدريمات اإلدا جس لةجم رمات الطالبرمسا  الدريمس ال :الهيئة اإلدارية للمجلس

 الجا  س.
 او المجةس األعةن لةجم رات الطالبرس ة   ا  س    .  :المجلــــــــس
 او عضو المجةس األعةن.  :العضـــــــــو
 لكث   ن ئمسرن بالميس.  :األغلبيـــــــــة

 له هخصرس اعفبا جس  ق ه ح م الجا  س. المجةس األعةن او تنظرم لطالب الجا  س (:3) المادة

                                                
 م.31/1/2005( تاريخ 1م في جلسته رقم )7/1/2005سبق أن أقر مجلس األمناء هذه التعليمات بموجب قراره رقم  (1)
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 لاهاف المجةس األعةن: (:4المادة )
ل. المشمممما كس ة  بناء الشممممخصممممرس الطالبرس المفكا ةس الواعرس  مممممن إلا  عقرهة األ س و قاةفدا ال  برس 

 واإلسال رس.
ب. تمثرممل الطةبممس لممهى إدا ة الجمما  ممس وتبن  قضمممممممممممممممايمماام لفحقر،  صمممممممممممممممالحدم وة، لنظمممس الجمما  ممس 

 وت ةرماتدا.
 ممممممممم. المشا كس ة  النشالات الثقاةرس وال ةمرس واال فماعرس ة  الجا  س واإلسدام ة  الندوب بال مةرس 

 الف بوجس ةردا  ن ئالل الجم رات الطالبرس.
 د. ال مل عةن وحهة الصف ونبم الن  ات الجدوجس والطائفرس واإلقةرمرس وال نص جس.

 ي اآلئ  وت زجز  وح الف اون و فدوم ال مل الجماع .ام. تنمرس  وح الحوا  واحف ام ال ل
و. تقهيم ئه ات لةمجفمع المحة  بالف اون  ع المؤسمممسمممات ال سممممرس والشممم برس عنه ظدو  حا س لملك 

 حسب تو ردات الجا  س.
ز. الفنسمممر،  ع الدريات الطالبرس المنفخبس ة  الجا  ات األ دنرس األئ ى ة  إقا س النشمممالات ال ةمرس 

 اةرس وال جا رس.والثق
 ح. تو ر، الصالت  ع المنظمات الطالبرس ال  برس واإلسال رس وال المرس.

تمن  عضمممممموجس الشمممممم ف ة  المجةس لمن قهم ئه ات  ةن لدا بق ا   ن ال ئرس بناء عةن تنسممممممرب  ن  (:5) المادة
 المجةس.

 اإلدا جس لةجم رات الطالبرس.ا  نفس ه وف الف هر  ل ضوجس الدريس  ه وف ال ضوجس لةمجةس: (:6ة) الماد
 

 حاالت ةقهان ال ضوجس: (:7) المادة
 ل.  خالفس ت ةرمات المجةس.

 ب. الوةاة.
 ج. ت ك الجا  س لو االنسحاب  ندا.

 د. االسفقالس الخطرس.
امممممم. غراب ال ضو  الث   ات  ففالرس عن حضو  الجةسات لو ئمس  ةسات  فف قس دون عم  يقبةه 

 المجةس.
 عقوبس بحقه  ن الجدات المخفصس ة  الجا  س ئالل الهو ة.و. صهو  

يح، لةمجةس إيقاع إحهى ال قوبات الفالرس بح، عضممو المجةس ة  حالس  بوت  خالففه لدمه الف ةرمات  (:8) المادة
 لو ا تكاب  ا يس ء إلن سم س المجةس لو إلحاق الض   به: 

 الفنبره. ل.
 ب. اإلنما .

 ج. تجمره ال ضوجس.
ن يبة  ال ضممو بملك ئطرًا  ع بران األسممباب المو بس له ئالل  هة ال تزجه عةن لسممبوعرن عةن عةن ل

 صهو  الق ا .
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يح، لة ضممو المي اتخمت بحقه لي عقوبس الفظةم ئطرًا عن ل ج، ل رن السمم  إلن ال مره ئالل  هة ال  (:9) المادة
الفظةم ئالل  هة ال تزجه عةن  تزجه عةن لسمممممممبوع  ن تا جخ إبالغه ق ا  ال قوبس وجبة المجةس ة 

 هد  وُجَ ه ق ا ه ئا  ًا لمواةقس ال مره.
لةمجةس لن ينظ  ة  إعادة ال ضممممممممممممو المي انفدة عضمممممممممممموجفه ة  المجةس إذا زالة لسممممممممممممباب انفداء  (:10) المادة

 ال ضوجس وذلك بق ا   ن المجةس.
ة  االنفخابات الواحهة وال يجوز الفوكرل ة  يح، ل ضمممممو الدريس ال مو رس اإلدالء بصممممموته لم ة واحهة  (:11) المادة

 االنفخاب.
 ل. يفم ائفرا  عضو واحه عن كل كةرس. (:12) المادة

 ب. ة  حالس عهم و ود لي   ه  ةحنه يفم ائفرا  اريس إدا جس بالفزكرس  ن قبل عمره الكةرس.
 ج. يفألف المجةس عةن النحو الفال :

  ئرس المجةس  -
 نائب ال ئرس  -
 ل رن الس   -
 ل رن الصنهوق  -
 األعضاء  -

يفم انفخاب لحه لعضممممممممممممماء الدريس اإلدا جس  ن قبل لعضمممممممممممممائدا لرمثةدم ة  المجةس األعةن لةجم رات  (:13) المادة
 الطالبرس.

تقوم لجنس ة عرس  ن قبل ال مره بح  اء عمةرس االنفخاب لمناصممممممممممممممب المجةس ب ه ئفم لو اق االقف اع  (:14) المادة
   حضمممم ي االقف اع والف ز يوق دما سممممائ  لعضمممماء الةجنس والم هممممحون   م بالخاتم الم فمه  وتح ج

 ي ة ان إلن ال مره ب ه االنفداء  ن عمةرف  االقف اع والف ز.
 ة  حالس تساوي األصوات لةم هحرن لمنصب ال ئرس تج ي الق عس برندما. (:15) المادة
دائل الصمممنهوق عن لعهاد المقف عرن يحال األ    إذا حصمممل زجادة لو نقصمممان ة  عهد لو اق االقف اع (:16) المادة

 لة مره وُجَ ه ق ا ه قط رًا.
ل. ة  حال حهوث  ا ي  قل سمممممممممممممر  عمةرس االقف اع يفم حل ذلك اإلهمممممممممممممكال بق ا   ن الةجنس الف عرس  (:17) المادة

 بمصادقس عمره هؤون الطةبس.
 االقف اع بالةه إذا كانة غر   خفو س بخاتم الةجنس الف عرس. لو اقب. ُتَ ه 

يح، ألي   هممممممم  تقهيم الط ن ة  نفائش االنفخابات أل رن سممممممم  المجةس ة   هة ال تفجاوز لسمممممممبوعًا  (:18) المادة
واحهًا  ن تا جخ االنفخمابات  وجقوم المجةس بالفحقر، الكما ل ة  الط ن والبمة ةرمه  وج ةع تق ج  

 ه المي يفخم الق ا  القالع. فصل لة مر
 يفولن المجةس الصالحرات اآلترس: صالحرات المجةس: (:19) المادة

ل.  سمممممممممم السمممممممممراسمممممممممس ال ا س لةمجةس واتخاذ الق ا ات والفوصمممممممممرات  ممممممممممن لاهاف الجا  س ولنظمفدا 
 وت ةرماتدا.

 ب. الفنسرب إلن ال ئرس بح  اء الف هيالت عةن الف ةرمات الهائةرس لةمجةس.
 اقشس ئط  عمل المجةس وإق ا اا.ج.  ن



 148 

 د.  ناقشس  وازنس المجةس وإق ا اا.
 ام.   اقبس لعمال الدريس اإلدا جس لةجم رات الطالبرس.

و. إنداء عضممموجس عضمممو الدريس اإلدا جس لةجم رات الطالبرس إذا ا تكب عماًل  حظو ًا لو  خالفس  خةس 
 لجدات المخفصس ة  الجا  س.بالش ف والسم س ولدين بأي  ندما  ن القضاء لو  ن ا

  :ا فماعات المجةس (:20) المادة
ل. تهعو الدريس اإلدا جس لةجم رات الطالبرس المجةس لالن قاد ئالل ئمسس ليام د اسرس عةن األكث   ن 

 انفخابه.
ب. ي قه المجةس ا فماعًا عاديًا  الث   ات عةن األقل ة  كل ةصممل لمناقشممس المو مموعات المه  س 

 لعماله.عةن  هول 
 ج. يجوز دعوة المجةس إلن ا فماع اسفثنائ  ة  الحالس الفالرس:

 *   بطةب  ن لي اريس إدا جس ألي  م رس لالبرس.
د. ي ةن عن  وعه ا فماعه و كانه قبل  ال س ليام عةن األقل  ن ان قاده  وجفم الحصممممممول عةن نسممممممخ 

  هول األعمال  ن ل رن س  المجةس.
مجةس ت قه الجةسات ب ئاسس نائبس وة  حال ت رب األئر  ي لس اال فماع اممم. ة  حالس غراب  ئرس ال

 لكب  الحا  جن سنًا.
و. ُيَ ه ا فماع المجةس قانونرًا بحضمممو  لغةبرس لعضمممائه  وة  حال عهم اكفمال النصممماب يحهد  ئرس 

ئم قانونرًا الجةسممممممس  وعه اال فماع القادم و كانه ئالل  هة ال تفجاوز لسممممممبوعًا  وُجَ ه اال فماع عنه
 إذا حض   ةث األعضاء عةن األقل وإال ُعهَّ  ة رًا.

ز. إذا زالة عضممممممموجس لحه لعضممممممماء المجةس يحل  كانه  ن يةره ة  ت ترب األصممممممموات  ن كةرفه إلن 
  الث  نفخب وإذا ت م  ذلك يبقن المق ه هاغ ًا.

تشممممكرل  جةس آئ   ح. إذا قل عهد لعضمممماء المجةس عن النصممممف ُيَ ه المجةس  سممممفقراًل وجهعن إلن
 بالط جقس المناسبس الف  ي ااا ال مره.

 ف. تكون  هة عضوجس المجةس عا ًا واحهًا.
 ي. يفخم المجةس ق ا اته كاآلت :

 بأغةبرس  ةث  األعضاء الحا  جن ة  حاالت: -1
 ل. الفنسرب إلن  ئرس الجا  س بف هيل ت ةرمات المجةس.

 الطالبرس لو لحه لعضائدا. ب. حجب الثقس عن الدريس اإلدا جس لةجم رس
 ج. البة ة  الط ون ة  عضوجس المجةس.

 .ل. يبة  المجةس ق ا اته إلن ال مره وال ُتَ ه ناةمة المف ول إال إذا واة، عةردا (:21) المادة
  جةس الجا  س ة  لي إهكال ينشأ عن تنفرم امه الق ا ات. يبةب. 

لغةبرس الحا مم جن ة  ا فماع قانون   وة  حالس تسمماوي األصمموات يكون تفخم ق ا ات المجةس بمواةقس  (:22) المادة
 صوت ال ئرس    حًا.

 تكون  دام لعضاء المجةس وصالحرفدم كاآلت : (:23) المادة
 ال ئرس: -1
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 ل.  ئاسس ا فماعات المجةس.
 ب. الفوقرع عةن الق ا ات.

 ج. الفوقرع عةن ل   الص ف ة   مرع النفقات ب ه  واةقس ال مره.
 د. تمثرل المجةس ل ام الجدات المسؤولرس وال سمرس والطالبرس والش برس.

 ام. الهعوة لال فماعات ال اديس.
 نائب ال ئرس: -2

 ل. القرام بمدام ال ئرس ل ناء غرابه لو توكرل ال ئرس له.
 ب. القرام بالمدام الف  يسنهاا إلره ال ئرس.

 ل رن الس : -3
 وتحضر   هاول لعمالدا والفوقرع عةن  حا   ا فماعاتدا.ل. تو ره الهعوة لال فماعات 

 ب. تهوجن وقائع  ةسات المجةس.
 ج.  فاب س تنفرم ق ا ات المجةس.

 د. تسةم الم اسالت الف  ت د باسم المجةس وحفظ و ائقه ولو اقه الخاصس.
 ل رن الصنهوق: -4

 ص ف النفقات بمو ب لوا   الص ف. ل.
 تقهيم حساب هد ي لةمجةس. ب.

 ج. االحففاظ بالهةات  والمسفنهات المالرس ة   ق  المجةس.
 د. إعهاد الفقا ج  المالرس المقه س.

يفم قبض المبال  والفب عات والدبات واإلي ادات المخفةفس لةمجةس وة، ت تربات  الرس يفم االتفاق عةردا  (:24) المادة
األنظمس والف ةرمات المالرس الناةمة  برن ال مره والمهي  ة  الجا  س وال ئرس بحرث ال تف ا ب  ع

 ة  الجا  س.
 ل. تفكون  وا د المجةس  ن: (:25المادة )

 .اهف اكات األعضاء -1
  نحس  الرس سنوجس تقه دا الجا  س. -2
 الدبات والفب عات والمن  الف  يق اا المجةس وجواة، عةردا  جةس الجا  س. -3
 المجةس. جع المد  انات واالحففاالت ونشالات  -4
 لي  وا د لئ ى يق اا المجةس وجواة، عةردا  جةس الجا  س. -5

 ب. ينسب المجةس إلن ال مره  قها  االهف اك السنوي وكرفرس تحصرةه.
يفم صممممممممممممم ف األ وال  ن  وازنممس المجةس بق ا   ن المجةس وتوقرع ال مرممه و ئرس المجةس ول رن  (:26) المممادة

 الصنهوق ةره.
( عش ون دينا ًا يحففظ بدا ل رن الصنهوق ل ايات 20لن يق   ص ف سةفس نفقات  قها اا )لةمجةس  (:27) المادة

 ت طرس المصا جف النث جس والطا ئس وتسهد حسب األصول المالرس.
ي ه المجةس الموازنس الخاصمس به وجقه دا لة مره ئالل همد   ن انفخابه وال يجوز الصم ف  ندا قبل  (:28) المادة

 ال مره.إق ا اا  ن 
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يهو  الفائض المال   ن الموازنس ة   ندايس كل عام  ال  إلن  وازنس ال ام المي يةره عةن لن تسمممممهد  (:29) المادة
  مرع المسفحقات المالرس عةن المجةس قبل انفداء السنس اله اسرس.

الخاصس بالمجةس والفحق، يفولن الجداز المال  واإلدا ي ة  الجا  س تهقر،  مرع المسفنهات المالرس  (:30) المادة
  ن قانونرفدا.

 يجوز لةمجةس حل نفسه بمواةقس  ةث  لعضائه عةن األقل. (:31) المادة
لمجةس الجا  س بناء عةن تنسممممممرب ال مره حل المجةس اسممممممفنادا إلن ظ وف اسممممممفثنائرس يقه اا ال مره  (:32) المادة

 و جةس الجا  س.
 الحاالت الف  لم تنص عةردا امه الف ةرمات.لمجةس الجا  س البة ة   (:33) المادة

يق   عمره هممممممممممممؤون الطةبس الةوائ  الخاصممممممممممممس بموعه االنفخاب وهمممممممممممم وف االقف اع والف ز والهعايس 
 االنفخابرس لةجم رات الطالبرس.

 . ئرس الجا  س وال مره  سؤوالن عن تنفرم امه الف ةرمات (:34) المادة
 

 تعليمات عامة:
 ل كةرس  ن كةرات الجا  س  ق هُا واحهُا لةدريس اإلدا جس لةجم رات الطالبرس ويكون عهد المقاعه لك -

 ةمجةس األعةن لةطةبس ق هًا ل
تج ي انفخابات دائةرس الئفرا  المناصممممممممممممممب اإلدا جس ب ه لسمممممممممممممبوع  ن انفداء انفخابات الجم رات  -

 الطالبرس.
تنفخب الدريس اإلدا جس  ن برن لعضمممممممائدا ة  لول ا فماع ت قهه  ئرسمممممممًا ونائبًا لة ئرس ول رنًا لةسمممممممم   -

 ول رنًا لةصنهوق وعضو  جةس لعةن بط جقس االقف اع الس ي. 
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 تعليمات التأمين الصحي للعاملين في جامعة جرش( 22)
 

وُج مل بدا  "2018الفأ رن الصمممممح  لة ا ةرن ة   ا  س     لسمممممنس تسممممممن امه الف ةرمات ات ةرمات  (:1) المادة
 .(1)اعفبا ًا  ن إق ا   جةس األ ناء لدا

لق جنس عةن ايكون لالفاظ وال با ات الوا دة ة  امه الف ةرمات الم ان  المبنرس إزاء كل  ندا  ا لم تهل  (:2) المادة
 ئالف ذلك: 
  ا  س    . :الجامعة

  جةس ل ناء الجا  س. :مجلس األمناء
  جةس عمهاء الجا  س. :مجلس العمداء

  ئرس الجا  س. :الرئيس
 عرادة الجا  س. :العيادة
 قسم الفأ رن الصح . :القسم
 ه كس الفأ رن الف  تف اقه   دا الجا  س ل ايات الفأ رن الصح  لة ا ةرن ةردا. :الشركة
  ةرمات.لجنس الفأ رن الصح  المشكةس بمو ب امه الف :اللجنة

كل هممممممخص  ن ال ا ةرن ة  الجا  س لو عضممممممو ة  اريس المهي جن لو  جةس األ ناء  :المشــــترك/ المشــــتركة
 يشف ك بالفأ رن الصح .

 كل ة د  شمول بالفأ رن الصح   ن لة اد عائةس المشف ك/ المشف كس وة، لحكام امه الف ةرمات. :المنتفع
 ا  الخه ات الطبرس الف  تقهم لةمشف كرن المنفف رن وتشمل: : المعالجة

 . االسفشفاء. 1
 . الفحوصات الس ج جس  والمخب جس والش اعرس.2
 . ال مةرات الج احرس.3
 . تقهيم األدوجس وال ال ات الالز س.4
 . الوالدة. 5
 . ال نايس ال اديس باأللفال ب ه الوالدة. 6

الخه ات الطبرس الوا دة ة  ت  جف الم الجس  ا عها النفقات األئ ى غر  وتشممممممممممممممل ل و   :نفقات المعالجة
 ال ال رس  ثل الداتف  والمأكوالت اإل مممممممممماةرس  والم لبات  وليس لهممممممممممراء لئ ى ال تف ة، بال الج  كما لن

 عا ًا. 12الجا  س ال تفحمل نفقات الم اة، لةم جض بالمسفشفن بأي حال باسفثناء األلفال دون سن 
عرادة الجا  س  االئفصممممممممماصمممممممممرون  المخفب ات    اكز األهممممممممم س  المسمممممممممفشمممممممممفرات   :ت الطبية المعتمدةالجها

 الصرهلرات الف  تف اقه   دم الجا  س لو الش كس.
 
 

                                                
 20/1/2016تاريخ  9/2/2015/2016التعليمات بموجب قراره رقمسبق أن أقر مجلس األمناء، هذه  (1)
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 تشكل لجنس الفأ رن الصح  عةن النحو اآلت :  (:3) المادة
  ئرسًا. /   ال ئرس لو  ن ينربه 

 عضوًا. /   المهي  اإلدا ي 
 عضوًا. /   المال المهي  

 عضوًا. /   عمره هؤون الطةبس 
 عضوًا ول رنًا لس  الةجنس. /   لبرب ال رادة

 عضوا اريس ته جس يخفا اما ال ئرس لمهة سنفرن وبالفناوب برن الكةرات.
 تفولن الةجنس المدام اآلترس:  (:4المادة )

ل. ال مل عةن تحقر، لاهاف الفأ رن الصمممممممممممممح  وتحسمممممممممممممرن الخه ات الطبرس الف  تقه دا الجا  س 
 لة ا ةرن ةردا. 

 ب. ال مل عةن اسفه اج ع وب لةفأ رن الصح  ود اسفدا والفنسرب إلن الجدس ذات ال القس.
الت ج. و مممع اإل  اءات اإلدا جس لالهمممف اك ة  الفأ رن الصمممح  لو االنسمممحاب  نه  وو مممع السمممج

 والنماذج الالز س لدا. 
 د. النظ  ة  القضايا الف  لم ي د ةردا نص ة  امه الف ةرمات واإلهكاالت النا مس عن تطبرقدا. 

 ام. تقهيم تق ج  إلن  جةس ال مهاء ة  ندايس كل سنس عن سر  عمةرس الفأ رن الصح . 
قرقدا واعفماداا  ن قبل ال ئرس قبل إحالفدا إلن يفولن قسم الفأ رن الصح  تنظرم المطالبات الطبرس وته (:5المادة )

 الهائ ة المالرس. 
 .ل. الفأ رن الصح  ائفرا ي لة ا ةرن ة  الجا  س      (:6المادة )

 ب. الفأ رن الصح  إ با ي لةمنفف رن  ن لس  ال ا ةرن المشف كرن ة  الفأ رن الصح  بالجا  س.
  ون  ن الفأ رن الصح  ة  الفيات الفالرس: ( ينحص  المنفف2ج.  ع   اعاة لحكام المادة )

 . زو س/ زو ات المشف ك. 1
. لبناء وبنات المشمممممف ك حفن سمممممن الثا نس عشممممم ة  ن ال م  لو عةن  قاعه له اسمممممس حفن سمممممن 2

 ( عا ًا. 24)
 . بنات المشف ك غر  المفزو ات وغر  ال ا الت. 3
 . الوالهان  ا لم يكن لدما تأ رن صح  آئ . 4
. يح، لةمشممممف كس تأ رن لبنائدا المين لم يكمةوا الثا نس عشمممم ة  ن لعما ام  ا لم يكونوا  نفف رن 5

  ن تأ رن صح  آئ . 
 ل. يخضع كل  وظف حال الفحاقه بال مل ة  الجا  س لفحص لب  ة  عرادة الجا  س.        (:7المادة)

ال مل وتقهيم لةب االهممممف اك ة   ب. يخضممممع المشممممف ك لةفأ رن الصممممح  اعفبا ًا  ن تا جخ  باهمممم ته
 الفأ رن الصح . 

 ج. يجوز إ اةس  نفف رن إلن الفأ رن الصح  ة  الحاالت اآلترس: 
 الولره الجهيه. - 
 الزواج.  - 

 وة  ااترن الحالفرن يصب  االهف اك ناةمًا  ن تا جخ تقهيم الطةب.        
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 تكون د  ات الفأ رن الصح  عةن  ال س  سفوجات ا :  (:8الممادة )
األولن: وتشممممممممل لعضممممممماء الدريس الفه جسمممممممرس ولعضممممممماء اريس المهي جن و جةس األ ناء و هي ي الهوائ  

 اإلدا جس. 
 الثانرس: وتشمل   ساء األقسام اإلدا جس. 

 الثالثس: وتشمل بقرس ال ا ةرن ة  الجا  س. 
  س الفأ رن الصح  الف  يصنف ةردا المشف ك المةح، به. يكون تصنرف المنففع بنفس د  * 

 ل. تكون قرمس االهف اك السنوي لةمشف كرن والمنفف رن حسب الجهول الفال :     (:9المادة )

 للمشتركين بالدينار بدل اًلشتراك السنوي  الدرجة
 بدل اًلشتراك السنوي للمنتفعين بالدينار

 اًلبن/ اًلبنة الزوج/ الزوجة الوالد/ الوالدة
 90 120 150 120 األولن
 70 90 120 90 الثانرس
 50 60 100 60 الثالثس

 ب. يخصم بهل االهف اك المسفح، عةن المنفف رن عةن لقساف هد جس  فساوجس  ن  اتب المشف ك. 
 ج. النسب الف  يفحمةدا المشف ك لو المنففع  ن نفقات الم الجس: 

%  ن نفقات الم الجس الف  تفم ة  عرادات وزا ة 20نسممممممممبس  . يفحمل المشممممممممف ك لو المنففع 1
 الصحس و  اكزاا و سفشفراتدا. 

%(  ن نفقات الم الجس دائل الشمممممممممممبكس الطبرس الم فمهة 20. يفحمل المشمممممممممممف ك لو المنففع )2
 %( ئا ج الشبكس إذا لم يكن  نفف ًا  ن تأ رن صح  آئ .50و)

ات الم الجس دائل الشمممممممممممممبكس الطبرس الم فمهة %  ن نفق25يفحمل المشمممممممممممممف ك لو المنففع  .3
 % ئا ج الشبكس الطبرس إذا كان  نفف ًا  ن تأ رن صح  آئ .50و

( دينا ًا هممممممممممد جًا  ن تكةفس ال ال ات المز نس لةمشممممممممممف ك والمنففع كحه 75تفحمل الجا  س ) .4
 .(1)لعةن و ا زاد عةن ذلك يفحمةه المشف ك

 %.50نسبس تحمل الوالهين  -5
لحاالت الطا ئس الف  يف م    دا   ا  س لبرب الجا  س )ب ه الهوام ال سممممممممم  وة  الحاالت د. ة  ا

الف  ال تحفمل االنفظا (  ي ا ع الم جض المسمممممممممممممفشمممممممممممممفن الم فمه المي يخفا ه  وجفولن لبرب 
المسممممفشممممفن المقرم  فاب س حالفه  وجسممممفهع  الطبرب االئفصمممماص الم فمه عنه الضمممم و ة  وة  

( ساعس  ن 48ةن المشف ك لن يبة  عرادة الجا  س بملك ئالل  هة لقصااا ) مرع األحوال  ع
 دئوله المسفشفن.

رن  ل. يقفصممم  الفأ رن الصمممح  عةن الم الجس دائل الممةكس األ دنرس الداهممممرس لةمشمممف كرن والمنفف    (:10المادة )
 وت فمه الفس ر ة ال سمرس الصاد ة عن نقابس األلباء. 

صممح  الم الجس ئا ج الممةكس إذا كان المشممف ك ة   دمس  سمممرس عةن لال تزجه ب. يشمممل الفأ رن ال
 الفكالرف عةن للف  دينا . 

                                                
 .23/5/2016الصادر بتاريخ  20/4/2015/2016سبق أن أقر مجلس األمناء التعديالت بقراره رقم( 1)
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ل. تصممه  الجا  س لو الشمم كس الف  تف اقه   دا الجا  س بطاقس تأ رن صممح  لةمشممف ك والمنفف رن  (:11المادة )
عنه اهممف اكه تفضمممن البرانات الفالرس: اسممم المشممف ك الثال   واسممم ال ائةس  وصممو ته  ولسممماء المنفف رن ود  س 

 الجنسرس ل ر  األ دن . ق ابفدم  وتوا جخ  رالدام  ود  س االهف اك و قم المشف ك وال قم الولن  و 
ب. يفوقف الفأ رن الصمممح  لةمشمممف ك و نفف ره  وتصمممب  بطاقس الفأ رن الصمممح   ة رس ة  الحاالت 

 اآلترس: 
 انفداء ئه س المشف ك ة  الجا  س.   -
 وةاة المشف ك.   -
 إساءة المشف ك لو المنففع اسف مال البطاقس حسبما تق  ه الةجنس.   -

أ رن الصمممممممممح  لو تةفة  عةن المشمممممممممف ك إبالغ دائ ة الشمممممممممؤون اإلدا جس بملك ج. إذا ةقهت بطاقس الف
ئطرًا  وتصممممممممممممم ف له بطاقس بهيةس لقاء  بة  دينا جن ة  الم ة األولن ول ب س دنانر  ة  كل   ة 

 ب ه ذلك. 
لو ليس ال يصممم ف الفأ رن الصمممح  نفقات   الجس المشمممف ك لو المنففع الناتجس عن الحوادث القضمممائرس  (:12المادة )

 حاالت تهةع  ن ليس  دس لئ ى. 
 يسفثنن  ن الم الجس الحاالت اآلترس:  (:13المادة )

 ل.   الجس األسنان. 
 ب. األل اف الصناعرس ول دزة السمع. 
 ج. األ صال والمطاعرم بجمرع لنواعدا. 
 د.   الجس ال قم و وانع الحمل والخفان. 

 ام. النظا ات الطبرس وال هسات الطبرس بأنواعدا. 
و. ل  اب الهم و شمممفقاته  األل مس واألغميس وبهائةدا  ةحوص الحسممماسمممرس ) ا عها الالز س إلعطاء 

 األدوجس و واد الفةوجن(.
ز. عال ات وعمةرات السمممنس ونقص الوزن  الفشممواات  الفجمرل  ال ااات  قصمم  القا س  عهم  

لمشمممممممممممم  انرس  الد  ونات  المقوجات والمنشممممممممممممطات   سممممممممممممفحضمممممممممممم ات الفجمرل  اكفمال النمو  ا
 سمممفحضممم ات عالج الشممم     ةسمممات األهممم س السمممرنرس وتحة الحم اء وةوق البنفسمممجرس وال الج 

 الطبر  .
ح. غسممممممرل الكةن  الحاالت السمممممم لانرس  ول  اب اإليهز وبا كنسممممممون والزاايم  واأل  اب الجنسممممممرس 

 و ا رس  الفشواات الخةقرس  البداق والصهةرس. وت رر  الجنس  األ  اب ال
ف. الفحص وال الج الوقائ   عال ات الكولرسممف ول وهممحوم الهم وةحوصممدا المخب جس إال بطةب  ن 

 الطبرب الم فمه. 
 ي. الحاالت الم  رس المز نس السابقس لاللفحاق بالجا  س. 

 ك. ال الج النفس . 
  دس لئ ى. ل. الحاالت واإلصابات الف  ت طردا لي 

 م. الحاالت القضائرس والحوادث. 
 ن. الم الجس ب ه انفداء ئه س المشف ك ة  الجا  س حفن ولو كان بوه  بدا قبل ذلك. 
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 س.  حاوالت االنفحا  واإليماء المات . 
ل. ال يجوز لةم جض زجا ة لكث   ن لبرب ة  الفخصص نفسه لةحالس نفسدا ة  األسبوع نفسه     (:14المادة )
 رث لن يفم ت طرس زجا ة الطبرب الثان   ن الفأ رن. ح

ج( ال تفحممل الجما  مس لكث   ن المبمال  المبرنمس إزاء كمل حمالمس  ن /9ب.  ع   اعماة لحكمام الممادة )
 حاالت الحمل والوالدة اآلترس: 

 الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة األولى الحالة  
 دينا  350 دينا  400 دينا  500 الوالدة الطبر رس و  ا  ات الحمل

 دينا  450 دينا  550 دينا  650 الوالدة القرص جس و  ا  اتدا
 دينا  230 دينا  260 290 اإل داب والحمل الدا   و  ا  ات ةف ة الحمل 

 %(.50ل ا ئا ج الشبكس الطبرس ةفخضع لنفس األسقف وجفحمل المشف ك )      
ة  حالس ت اقه الجا  س  ع إحهى ه كات الفأ رن ل ايات الفأ رن الصح  تطب، الش وف واألحكام  (:15المادة )

 الوا دة ة  امه الف ةرمات. 
 يخصص ة   رزانرس الجا  س  بة  سنوي لف طرس نفقات المشف كرن والمنفف رن بمو ب امه الف ةرمات.  (:16المادة )
رب ال ئرس إ  اء ت رر  لي  ادة  ن  واد امه الف ةرمات لو ت هيةدا لو لمجةس األ ناء بناًء عةن تنس (:17المادة )

 إ اةفدا لو حمةدا لو تفسر اا. 
  ئرس الجا  س  سؤول عن تنفرم امه الف ةرمات. (:18المادة )
 تة ن لي ت ةرمات سابقس بدما الشأن.  (:19المادة )
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 جرشتعليمات التأمين الصحي لطالب جامعة ( 23)
 

ا وج مل بدا م 2018لسممممنس  تسمممممن امه الف ةرمات ات ةرمات الفأ رن الصممممح  لطالب ة   ا  س     (:1) المادة
  .(1) اعفبا ًا  ن إق ا   جةس األ ناء لدا

 يكون لةكةمات وال با ات الفالرس الم ان  الممكو ة ل ا دا  الم تهل الق جنس عةن ئالف ذلك: (:2) المادة
  ا  س    .  :الجامعـــــــة

  جةس ل ناء الجا  س. :مجلــس األمنـاء
  جةس عمهاء الجا  س. :مجلس العمـــداء

  ئرس الجا  س.  :الرئيـــــــس
 قسم الفأ رن الصح .  :القســــــــم
 لجنس الفأ رن الصح  المشكةس بمو ب امه الف ةرمات.  :اللجنـــــــة
تف اقه   دا الجا  س ل ايات الفأ رن الصممممممممممح  همممممممممم كس الفأ رن الصممممممممممح  الف   :الشركـــــــة

 لةطالب.
  كل لالب  نفظم ة  الجا  س.  الطالـــــــب:
 عرادة الجا  س.  :العيـــــــادة

 ل.عرادة الجا  س. :الجهات الطبية المعتمدة
ب. االئممممفصمممممممممممممممممممماصمممممممممممممممممرممممون  المممممممممخممممفممممبمممم ات  مممم اكممممز األهممممممممممممممممم مممممممس  

 المين تف اقه   دم الجا  س لو الش كس. المسفشفرات الصرهلرات
 الخه ات الطبرس الف  تقهم لةطةبس وتشمل: :المعـــالجــــة

 الفحوص الس ج جس  والمخب جس والش اعرس. -1
 األدوجس. -2
 ال مةرات الج احرس لهى الجدات الطبرس الم فمهة  ن   الجا  س. -3

 اآلت :تشكل لجنس الفأ رن الصح  عةن النحو  (:3) المادة
  ئرساً  / ال ئرس لو  ن ينربه

 عضواً  / المهي  اإلدا ي 
 عضواً  / المهي  المال 

 عضواً  / عمره هؤون الطةبس
 عضوًا ول رنًا لس  الةجنس / لبرب ال رادة

 عضوا اريس ته جس يخفا اما ال ئرس لمهة سنفرن وبالفناوب برن الكةرات.
 الفالرس:تفولن الةجنس المدام  (:4) المادة

 ل. ال مل عةن تحقر، لاهاف الفأ رن الصح  وتحسرن الخه ات الطبرس الف  تقه دا الجا  س لةطةبس.
 ب. ال مل عةن اسفه اج ع وب لةفأ رن الصح  ود اسفدا والفنسرب إلن الجدس ذات ال القس.

                                                
 م.9/1/2003تاريخ  1في جلسته رقم  2/2003سبق أن أقر مجلس األمناء هذه التعليمات بموجب قراره رقم  (1)
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جالت و مممع اإل  اءات اإلدا جس لالهمممف اك ة  الفأ رن الصمممح  لو االنسمممحاب  نه  وو مممع السممم ج.
 والنماذج الالز س لدا.

 د. النظ  ة  القضايا الف  لم ي د ةردا نص ة  امه الف ةرمات واإلهكاالت النا مس عن تطبرقدا.
 ام. تقهيم تق ج  إلن  جةس ال مهاء ة  ندايس كل سنس عن سر  عمةرس الفأ رن الصح .

قدا واعفماداا  ن قبل ال ئرس قبل إحالفدا إلن يفولن قسم الفأ رن الصح  تنظرم المطالبات الطبرس وتهقر (:5) المادة
 الهائ ة المالرس.

 سممممم االهممممف اك ة  الفأ رن الصممممح  لةطالب ئمسممممون دينا ًا ة  السممممنس يهةع نصممممفدا عنه الفسممممجرل ة   (:6) المادة
 الفصل األول والنصف اآلئ  عنه الفسجرل ة  الفصل الثان   ن كل عام د اس ,

%  ن تكالرف عال ه عةن لن تكون اإلقا س ة  المسفشفن  ن اله  س الثالثس  20الطالب ل. يفحمل     (:7) المادة
 وة  حالس ائفرا  الطالب د  س لعةن يفحمل ة ق الفكالرف.

 المي تفحمةه الجا  س سنوجًا لكل لالب او للف دينا . األقصنب. الحه 
   ها ل ة  عرادة الجا  س.ل. يخضع كل لالب حال الفحاقه بالجا  س لفحص لب     (:8) المادة

 ب. تقهم الجا  س الخه س الطبرس  ن ئالل الجدات الطبرس الم فمهة  ن الجا  س لو الش كس.
 ج. تكون البطاقس الجا  رس الو رقس الوحرهة الم فمهة ألغ اب الفأ رن الصح .

 تقهم الخه ات الطبرس عةن النحو الفال : (:9) المادة
 ئالل عرادة الجا  س. ل. تقهيم ال نايس الطبرس  ن

ب. يفم تحوجل الطالب إلن الجدس الطبرس المخفصممممس الم فمهة الف  تسممممفةز دا حالس الطالب الم  ممممرس 
  ن قبل لبرب ال رادة.

ج. يفم الفحوجل إلن المسممممممممممفشممممممممممفرات الم فمهة بواسممممممممممطس الطبرب المخفص الم فمه إل  اء الم الجس 
 وال مةرات الج احرس حسب الحا س,

الطالب النفقات األئ ى غر  ال ال رس كاةس كالداتف والمأكوالت والمشممممممم وبات والم لبات د. يفحمل 
 اإل اةرس وليس نفقات لئ ى ال تف ة، بال الج.
 ام. ال تفحمل الجا  س نفقات الم اة، بالمسفشفن.

دة و. ة  الحاالت الطا ئس الف  يف م  عةن الطالب   ا  س لبرب ال رادة )ب ه الهوام ال سمممممممممممم  ل را
الجا  س(  ي ا ع الطالب لوا ل المسمممفشمممفن الم فمه  وعةره إ ةاق تق ج  لب  يثبة ذلك وتقفنع 
به الةجنس وإال ةحنه لن ي فمه وال تفحمل الجا  س نفقات ال الج المف تبس عةن ذلك  ولن ت فممه 

 اإل ازة الم  رس إن و هت.
ذا تمة اإلحالس إلردا  ن قبل الطبرب ز. ال تفحمل الجا  س نفقات ليس  دس لبرس غر    فمهة إال إ

المخفص  الم فمه ل هم تواة  ب ض اإل كانات الطبرس  وجكون ذلك ئا ممممممممم ًا لمواةقس الةجنس وال 
 تفحمل الجا  س ة  امه الحالس لكث   ن الحه األعةن المق   بمو ب امه الف ةرمات.

همرس إال  إذا كان الطالب ة   دمس ح. ال تشمل امه الف ةرمات الم الجس ئا ج الممةكس األ دنرس الدا
 سمممرس ئا ج الممةكس  وال تشمممل الم الجس دائل الممةكس األ دنرس الداهمممرس المواد غر  المسممجةس 

 لهى وزا ة الصحس.
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تكون الم الجس همممممممممخصمممممممممرس وال يجوز إعطاء البطاقس الجا  رس ألي همممممممممخص آئ   وكل  ن يسممممممممم ء  (:10) المادة
 مسؤولرس القانونرس.اسف مال البطاقس ي  ب نفسه لة

 يسفثنن  ن الم الجس الحاالت الفالرس: (:11) المادة
 ل. النظا ات الطبرس وال هسات الطبرس بمأنواعدا والسماعات الطبرس وةحص البص .

 ب.   الجس األسنان.
 ج. األدوجس المصن س ئا ج الممةكس األ دنرس الداهمرس إذا كان لدا بهيل  حة .

و شمممفقاته  األل مس واألغميس وبهائةدا  الفط رم الوقائ   ةحوص الحسممماسمممرس ) ا عها ل  اب الهم  د.
 الفحوص الالز س إلعطاء األدوجس و واد الفةوجن(.

اممممممممممممممممم. عال ات وعمةرات السممممنس لو زجادة الوزن  الفشمممواات الفجمرل  ال ااات  قصممم  القا س  عهم 
 سممفحضمم ات الفجمرل )كالصممابون والشمما بو  اكفمال النمو  المشمم  انرس  الد  ونات  الفرفا رنات 

وغر اا(   سمفحضم ات عالج الشم     ةسمات األهم س السمرنرس وتحة الحم اء وةوق البنفسمجرس  
 ال الج الطبر    ال مةرات الف  تج ي ئا ج الممةكس األ دنرس الداهمرس كاةس.

اايم   األ  اب و. غسمممرل الكةن  الحاالت السممم لانرس    ب االيهز    ب با كنسمممون    ب الز 
ا  البداق 1الجنسمممممممممممممرس  ت رر  الجنس  األ  اب الو ا رس  الفشمممممممممممممواات الخةقرس  السمممممممممممممك ي انوع

 والصهةرس.
 ز. الحمل والوالدة لةمفزو ات  ن الطالبات واأل  اب النسائرس كاةس.

ح. الفحص وال الج الوقائ   عال ات الكولرسممف ول وهممحوم الهم وةحوصممدا المخب جس إال بطةب  ن 
 طبرب الم فمه.ال

 ف. الحاالت الم  رس المز نس السابقس لاللفحاق بالجا  س.
 ي. ال الج النفس .

 ك. الحاالت القضائرس والحوادث.
 ل.  حاوالت االنفحا  واإليماء المات .

م. الم الجس ب ه وقف قره الطالب ة  الجا  س  زئرًا لو كةرًا حفن ولو كان قه بوهممممممم  بالم الجس قبل 
 ذلك.

يخصمممممممممممص ة   رزانرس الجا  س  بة  سمممممممممممنوي لف طرس نفقات الفأ رن الصمممممممممممح  لةطالب بمو ب امه  (:12) المادة
 الف ةرمات.

لمجةس األ ناء بناًء عةن تنسممممممرب ال ئرس إ  اء ت رر  لي  ادة  ن  واد امه الف ةرمات لو ت هيةدا لو  (:13) المادة
 إ اةفدا لو حمةدا لو تفسر اا.

  سؤولس عن تنفرم امه الف ةرمات.الةجنس  (:14) المادة
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 تعليمات اًلشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية( 24)
 م2018في جامعة جرش لسنة 

 
تسممممممممممن امه الف ةرمات )ت ةرمات االهمممممممممف اك ة  المؤتم ات والنهوات ال ةمرس ة   ا  س     لسمممممممممنس  (:1) المادة

 .األ ناءم( وج مل بدا  ن تا جخ إق ا اا  ن  جةس 2018
 يخصص ة  كل عام  وازنس عا س ل ايات االهف اك ة  المؤتم ات والنهوات ال ةمرس. (:2) المادة
يفم االهمف اك ة  امه المؤتم ات والنهوات بق ا   ن  ئرس الجا  س وتنسمرب  ن عمره الكةرس المخفص  (:3) المادة

 بناًء عةن توصرس  ن  ئرس القسم المخفص.
هف اك  ة  المؤتم ات لو النهوات ال ةمرس  ن لعضاء اريس الفه جس لن يقهم بحثُا  قبواًل  ن يشف ف لال (:4) المادة

 الدريس المنظمس لةمؤتم ات لو النهوة. وعةره لن يب ز  ا يثبة ذلك.
تكون األولوجممس لحضمممممممممممممو  المؤتم ات والنممهوات ال ةمرممس الف  ت تب  بممأاممهاف الجمما  ممس وةةسمممممممممممممففدمما لو  (:5) المادة

سً باحفرا ات   األ دن وقضاياه عا  س وقضايا المجفمع المحة  ئاص 
 ت اعن األولوجات اآلترس لالهف اك ة  المؤتم ات والنهوات ال ةمرس: (:6) المادة

 تكةرف الجا  س ل ضو اريس الفه جس لفمثرةدا ة  المؤتم  لو النهوة. -ل
 ق ب  و وع المؤتم  لو النهوة  ن تخصص عضو اريس الفه جس. -ب
اسمممممممففادة عضمممممممو اريس الفه جس  ن المشممممممما كس ة   ؤتم ات ونهوات سمممممممابقس عةن حسممممممماب عهم  -ج

 الجا  س ة  ال ام نفسه لو المي سبقه.
  ن عده إلره بم كز تنظرم  ة  المؤتم . -د

يسمممممممممم  ل ضمممممممممو اريس الفه جس المشممممممممما كس ة  المؤتم ات والنهوات ئا ج األ دن لم ة واحهة ة  ال ام  (:7المادة )
 لن ال تزجه  هة المؤتم  عن لسبوع.اله اس  عةن 

 يص ف ل ضو اريس الفه جس المشف ك ة  المؤتم  لو النهوة  ا ية : (:8) المادة
تمك ة سممممممممممف   ن األ دن إلن  كان المؤتم  ذاابًا وإيابًا باله  س المق  ة له حسممممممممممب نظام االنفقال  -ل

 والسف  ة   ا  س    .
  سوم االهف اك ة  المؤتم . -ب
  س كا ةس إذا لم يكن المشف ك  سفضاةًا.المراو  -ج
 %(  ن المراو ات المق  ة إذا كان المشف ك  سفضاةًا.50) -د

يقهم الباحث ب ه عودته  ن المؤتم  لو النهوة تق ج ًا إلن  ئرس القسممممممممممممم الم ن  عن  شمممممممممممما كفه   ةقًا  (:9) المادة
لسممف   خفوم بالخ وج والهئول بصممو ة عن الفمك ة والوصممل المال  ل سمموم االهممف اك وصممفحات  واز ا

 لرفم اعفماداا  ن قبل الجدات المخفصس.
  ئرس الجا  س  سؤول عن تنفرم امه الف ةرمات. (:10المادة )
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 تالفـهــــرس
 رقم الصفحة المحتوى  

 : األنظمة الداخلية:أوًلا  
 م2018( لسنة 1نظام رقم )ال

 النظام الهائة  لةدريس الفه جسرس ة   ا  س    
 الفصل األول: الف  جفات

 الفصل الثان : الف ررن والفثبرة
 الفصل الثالث: النقل والف قرس

 الفصل ال ابع:  دام عضو الدريس الفه جسرس
 الفصل الخا س: اإل ازات

 الفصل السادس: المحا  ون 
 الفصل السابع: اإليفاد والفه جب
 الفصل الثا ن: انفداء الخه س
 الفأديبرسالفصل الفاسع: اإل  اءات 
 الفصل ال اه : لحكام عا س

1 
2 
2 
3 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
10 
13 

 م2018 ( لسنة2نظام رقم )ال 
 النظام الهائة  لةموظفرن ة   ا  س    

 الفصل األول: الف  جفات
 الفصل الثان : ةيات الوظائف

 الفصل الثالث: الف ررن ة  الوظائف
 الفصل ال ابع: الف ةرع والحواةز الفشجر رس
 الفصل الخا س: النقل واالنفهاب والوكالس

 الفصل السادس: اإل ازات
 الفصل السابع: وا بات الموظف

 الفصل الثا ن: الفقا ج  السنوجس وتقوجم األداء
 الفصل الفاسع: اإل  اءات الفأديبرس

 الفصل ال اه : انفداء ئه س الموظف
 الفصل الحادي عش : لحكام عا س

14 
15 
15 
16 
16 
18 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

 م2018( لسنة3نظام رقم )ال 
 النظام المال  الهائة  ة   ا  س    

 الفصل األول: الف  جفات
 الفصل الثان : الوا بات والمسؤولرات

 الفصل الثالث: الموازنس
 الفصل ال ابع: النفقات

25 
26 
26 
26 
27 
28 
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 الفصل الخا س: اإلي ادات
 الفصل السادس: السةف واأل انات والكفاالت

 السابع: الحسابات والسجالت والنماذج والبطاقاتالفصل 
 الفصل الثا ن: ال قابس الهائةرس والخا  رس والفقا ج 

 الفصل الفاسع: لحكام عا س

28 
29 
30 
30 
30 

 م2018( لسنة 4نظام رقم )ال 
 النظام الهائة  لة واتب وال الوات ة   ا  س    

 الفصل األول: الف  جفات
 الثان :  واتب لعضاء الدريس الفه جسرس وعالواتدم الفصل

 الفصل الثالث:  واتب الموظفرن اإلدا جرن والفنررن وعالواتدم
 الفصل ال ابع: لحكام عا س

32 
33 
33 
33 
36 
37 

 م2018( لسنة 5نظام رقم )ال 
 النظام الهائة  لةوازم واأله ال ة   ا  س    

 الفصل األول: الف  جفات
 الثان : الةوازمالفصل 

 الفصل الثالث: األه ال
 الفصل ال ابع: ال طاءات

 الفصل الخا س: تسةم الةوازم
الفصمممل السمممادس: إدئال الةوازم وإئ ا دا وصممم ةدا وبر دا وإاها اا وهمممطبدا 

 و  داا
 الفصل السابع: اإله اف عةن الةوازم و  اقبفدا

 الفصل الثا ن: لحكام عا س

38 
39 
39 
40 
40 
41 
45 
46 
46 
46 
47 

 م  2018( لسنة6نظام رقم )ال 
 النظام الهائة  لةم اكز ال ةمرس ة   ا  س    

48 
49 

 م2018( لسنة 7نظام رقم )ال 
 النظام الهائة  لمن  اله  ات ال ةمرس والفخ جس والشدادات ة   ا  س    

50 
51 

 م2018( لسنة8نظام رقم )ال 
    النظام الهائة  لةبحث ال ةم  ة   ا  س 

52 
53 

 م2018( لسنة9نظام رقم )ال 
 النظام الهائة  لالنفقال والسف  والمراو ات ة   ا  س    

55 
56 

 م2018( لسنة 10نظام رقم )ال 
 النظام الهائة  لفأديب الطةبس ة   ا  س    

58 
59 

 2018تعليمات جامعة جرش لسنة  :التعليمــــات :ثانياا 
 م 2018الدريس الفه جسرس لسنس لعضاء ت ةرمات -1

63 
64 
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 الفصل األول: تشكرل لجنس الف ررن والف قرس
 الفصل الثان : الف ررن 

 الفصل الثالث: النقل والف قرس
 الفصل ال ابع: الفثبرة

 وال مل اإل اة  ألعضاء اريس الفه جسالفصل الخا س: ال بء الفه جس  
 الفصل السادس: اإل ازات
 الزائ ون والمحا  ون المفف غون الفصل السابع: األساتمة 

66 
66 
67 
71 
73 
73 
76 

ت ةرمات ل و  ساعات ال مل اإل اة  لةمحا   غر  المفف غ وعضمو  -2 
 م2018اريس الفه جس لسنس 

77 

 78 م2018ت ةرمات الموظفرن ة   ا  س     لسنس -3 
 80 م2018ت ةرمات السةف ة   ا  س     لسنس  -4 
 81 م  2018بهالت االنففاع  ن   اة،  ا  س     لسنست ةرمات  -5 
 82 م2018ت ةرمات تأ ر  ل وال الجا  س المنقولس وغر  المنقولس لسنس -6 
 84 م2018ت ةرمات  نازل الطةبس ة   ا  س     لسنس -7 
ت ةرمات برع الةوازم الف  لم ت ه الجا  س بحا س لدا لو غر  الصممممممممممالحس  -8 

 م2018لسنس
87 

ت ةرمات صمممم ف الةوازم وإئ ا دا  ن المسممممفودع وإعادة الةوازم الفائضممممس  -9 
 م2004لو غر  الصالحس لةمسفودع لسنس 

88 

 89 م2018ت ةرمات إتالف الةوازم غر  الصالحس وهطب قروداا لسنس -10 
وازم الجا  س ت ةرمات  دام و سممممممممممؤولرات ل ناء المسممممممممممفودعات و  د ل -11 

 2018 و و وداتدا لسنس
90 

 92 م2018ت ةرمات تش رل الطةبس ة   ا  س     لسنس  -12 
 94 م2018ت ةرمات صنهوق االدئا  ة   ا  س     لسنس -13 
 ت ةرمات  ن  د  س البكالو جوس -14 

 الخطس اله اسرس
  هة اله اسس وال بء اله اس 

 المواظبس
 اال فحانات

 إعادة د اسس المواد
 و ع الطالب تحة الم اقبس

 االنسحاب  ن المواد وإ اةفدا
 تأ رل اله اسس واالنقطاع عندا واالنسحاب  ن الجا  س

 االنفقال  ن الجا  ات األئ ى 
 االنفقال  ن قسم إلن قسم آئ  ة  الجا  س

96 
96 
97 
98 
99 
101 
102 
102 
103 
104 
105 
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  فطةبات الحصول عةن د  س البكالو جوس
 لحكام عا س

105 
106 

 108 ة   ا  س     د  س الما سفر  ت ةرمات  ن  -15 
 121 م2018ت ةرمات البحث ال ةم  ة   ا  س     لسنس  -16 
 126 م2018ت ةرمات الب ثات ال ةمرس ة   ا  س     لسنس -17 
 130 ت ةرمات النش  ة   ا  س     -18 
 132 ت ةرمات  ائزة  ا  س     لكفاب ال ام -19 
 م2018ت ةرمات نادي  ا  س     لسنس  -20 

 
134 

 2018لسنس  ت ةرمات الجم رات الطالبرس ة   ا  س     -21 
 

141 
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 156 ت ةرمات الفأ رن الصح  لطالب  ا  س     -23 
ت ةرمات االهمممممممف اك ة  المؤتم ات  والنهوات ال ةمرس ة   ا  س      -24 
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