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 م2018( لسنة 1نظام رقم )ال
 جامعة جرشالنظام 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 جسمممممممملس ة   ا  س     لسممممممممنس  (:1المادة )
 .(1)اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا ه  ن  جةس الف ةلم ال ال 

م يكون لةكةمات والعبا ات الفاللس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصممممصممممس لدا ادناه   ا ل (:2)المادة
 -تهل الق جنس عةن ئالف ذلك:

  ا  س    . :الجامعــــــة 
 :  ئلس الجا  س.ــــسـالرئيـ 
 :  جةس عمهاء الجا  س.سـمجلال 
 : لجنس الف ررن والف قلس.اللجنــــــة 

 : األسفاذ واألسفاذ المشا ك واألسفاذ المساعه والمه س.ة التدريسيةعضو الهيئ  
 

 الفصل الثاني
 التعيين والتثبيت

 
ب ئاسمممممس ال ئلس وعضممممموجس  مجةس  ن برن اعضمممممائه لجنس تسممممممن )لجنس الف ررن والف قلس(اليشمممممكل  (:3المادة )

 م.وتما س الةجنس الصالحلات المنصوص عةردا ة  اما النظاا ب س  ن اعضائه  
 يفم ت ررن عضممممو الدريس الفه جسمممملس ة  الجا  س وت قرفه وتثلرفه ونقةه  ن ةيس إلن ةيس اعةن  مممممن (:4المادة )

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

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

ان يكون قه حصمممممممل عةن د  س  ا علس او همممممممدادة  دنلس ة  حقل ائفصممممممماصمممممممه  ن  ا  س  -ا
س تمكنه  ن الفه جس ة  الجا  س  عةن ان تكون تةك اله  س او الشمممممممممممممدادة ت ف ف بدا الجا  

  سلوقس بشدادة اله اسس الثانوجس ال ا س او  ا ي ادلدا  واله  س الجا علس األولن.
ان يكون قاد ًا عةن القلام بال مل الجا    ة   جال  البحث والفه جس وذلك حسممممممب   اير   -ب

 ئاصس يض دا  جةس ال مهاء.
 ا  س.ن يكون الئقًا  ن الناحلس الصحلس بناًء عةن تق ج   ن الةجنس الطللس الف  ت فمهاا الجا -ج
 ان يكون غر   حكوم عةله بجنايس او  نحس  خةس بالش ف واآلداب ال ا س. -د

                                                 
 رقم   تاريخ  لعالي هذا النظام بموجب قراره رقم في جلسته أقر مجلس التعليم ا (1)
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يشممممف ف ملمن ي رن ة   تبس  ه س ة  الجا  س ان يكون قه حصممممل عةن د  س الما سممممفر  او  ا  (:6المادة )
 ة  حقل الفخصص المي سل رن مله.  ن  ا  س   ف ف بدا ي ادلدا

يشمممممف ف ملمن ي رن ة   تبس اسمممممفاذ  سممممماعه ة  الجا  س ان يكون قه حصمممممل عةن د  س الهكفو اه  (:7المادة )
(PhD او  ا ي ادلدا  ن  ا  س   ف ف بدا  او ان يكون قه حصمممممل عةن همممممدادة تخصمممممصممممملس )

 او  دنلس ت ف ف بدا الجا  س.ت ادل د  س الهكفو اه  ن  ؤسسس اكاديملس 
 يشف ف ملمن ي رن ة   تبس اسفاذ  شا ك ة  الجا  س  ا ية : (:8المادة)

 (  ن اما النظام.7ان يكون قه حصل عةن المؤال ال ةم  المنصوص عةله ة  المادة ) .1
. وان يكون قه هممممممم ل  تبس اسمممممممفاذ  سممممممماعه  هة ال تقل عن ئمس سمممممممنوات ة   ا  س او   ده 2

  سفوى  ا  س ت ف ف بدما الجا  س. عةم   ن
وان يكون قه نشمم  إنفا ًا عةملًا قلما ادى إلن تقهم الم  ةس  ة   جال تخصممصممه ب ه حصمموله  .3

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

 (  ن اما النظام.8عةن المؤال ال ةم  المنصوص عةله ة  المادة )ان يكون قه حصل  .1
ة   ا  س او ة    ده  توان يكون قه هممم ل  تبس اسمممفاذ  شممما ك  هة ال تقل عن ئمس سمممنوا .2

 عةم   ن  سفوى  ا  س ت ف ف بدما الجا  س.
 هم الم  ةس.وان يكون قه نش  واو يش ل  تبس اسفاذ  شا ك إنفا ًا عةملًا قلمًا ادى إلن تق .3

يجوز ت ررن عضممو الدريس الفه جسمملس ب قه ة   تبس اسممفاذ زائ  او اسممفاذ  شمما ك زائ  او اسممممممممممممممممممفاذ  (:10المادة )
  ساعه زائ  إذا كان:

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

يجوز احفسممممممممممممماب الخل ة ال مةلس ة  غر  الفه جس الجا    ألغ اب تحهيه ال اتب ةق  لمن ي رن  (:11المادة)
عضممموًا ة  الدريس الفه جسممملس ة  الجا  س  وذلك باحفسممماب كل سمممنفرن  ن تةك الخل ة بسمممنس واحهة 

 ة  الخه س وبحه اعةن ئمس سنوات ئه س  ا علس.
يس الفه جسلس ال تبس الف  ه ةدا ة  اي  ا  س ائ ى ت ف ف يجوز ان ُت فمه عنه ت ررن عضو الدر (:12المادة)

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

يكون عضممممو الدريس الفه جسمممملس ة  الجا  س ب ه ت ررنه تحة الفج بس  وجنظ  ة  تثلرة عضممممو  ا. (:13المادة)
 الدريس الفه جسلس األ دن  باسفثناء المه س إذا تواة ت مله الش وف الفاللس:

 ا ضن سبع سنوات  فواصةس ة  ئه فه الف ةلس ة  الجا  س كحه ادنن. -1 
 وكان نا حًا ة  ته جسه وعالقاته ة  الجا  س. -2 

لحالس ينظ  ة  وتمة ت قرفه إلن  تبس اعةن إال إذا كان قه عرن ة   تبس اسمممممممممممممفاذ  وة  امه ا -3
تثلرفه ب ه  ضممممم  سمممممبع سمممممنوات  فواصمممممةس عةن األقل ة  ئه فه الف ةلس ة  الجا  س  وإذا لم 

 يثلة تنفد  ئه فه حكمًا.
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وا ا المه س ةرنظ  ة  تثلرفه إذا ا ضممممممممن عشمممممممم  سممممممممنوات  فواصممممممممةس ة  ئه فه الف ةلس ة   ب.
 الجا  س كحه ادنن.

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

الدريس الفه جسممملس عشممم  سمممنوات تحسمممب ابفهاًء  ن تطلر، اما النظام  وإذا لم يثلة ئالل امه 
 المهة تنفد  ئه فه ة  الجا  س حكمًا.

اء ئه س عضمممو الدريس الفه جسممملس ئالل  هة تج بفه عةن ان يلة  بملك قلل  ال س يجوز إند-اممممممممممممممممم
اهمممممممد  عةن األقل  ن الفا جخ المحهد إلنداء ئه فه  ولة ئلس عهم الفقره بدما الشممممممم ف الز ن  

 إذا  اى  سوغًا لملك.
 المادة. إذا اعره ت ررن عضو الدريس الفه جسلس يو ع تحة الفج بس  ن  هيه وةقًا ألحكام امهو  

 الفصـــل الثالــث
 النقل والترقية

ينقل عضمممو الدريس الفه جسممملس  ن ةيس إلن ةيس اعةن  ممممن ال تبس الواحهة إذا تواة ت لهيه ة  الفيس  (:14المادة)
إذا تقهم بض ف النقاف المطةوبس لةف قلس   إال المطةوب النقل  ندا اقه لس ال تقل عن ئمس سنوات

  ا ا بالنسبس لةمه س ملشف ف اال تقل اقه رفه عن سبع سنوات ع سنواتائفصا  المهة أل ب ملجوز
ب ه حصمموله عةن المؤال ال ةم  المي عرن عةن اسمماسممه  وة   ملع األحوال المنصمموص عةردا 

عةم  ا ناء ئه فه الف ةلس ة   إنفاجة  امه المادة يشمممممممف ف لنقل عضمممممممو الدريس الفه جسممممممملس نشممممممم  
 .ال ةم  لةف قلس اإلنفاجطةوب تواة اا ة  الجا  س تفواة  مله الش وف الم

 يشف ف ملمن ي قن إلن  تبس اسفاذ  شا ك او إلن  تبس اسفاذ  ا ية : (:15المادة)
ان يكون قه تواة ت لهيه ة  ال تبس الف  سففم ت قرفه  ندا اقه لس ة  الجا  س ال تقل عن ئمس  ا.

وججوز ة    ه تقهيم طةب الف قلسعةن األقل  فصةس ة  الجا  س عن  الث سنوات ندا  سنوات
حالس تحقر، عضمممممو الدريس الفه جسممممملس لضممممم ف النقاف المطةوبس لةف قلس  ائفصممممما  المهة أل بع 

 سنوات.
 وان يكون نا حًا  ة  ته جسه وعالقاته ة  ال مل الجا   . ب.
ف  يجب واال يكون قه صمممه  بحقه إنما  ندائ  ئالل السمممنفرن األئر ترن  ن المهة القانونلس ال ج.

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

وان يكون قه نشممم  واو يشممم ل ال تبس الف  سمممففم ت قرفه  ندا إنفا ًا عةملًا اصمممراًل ادى إلن تقهم  د.
صه  عةن ان يكون قه نش   زءًا  ن اما اإلنفاج ال ةم  ا ناء ئه فه الم  ةس ة   جال تخص

ة  الجا  س  وججوز ان يحفسمممممممممممممب  ممممممممممممممن اإلنفاج الم فمه لةف قلس األعمال المدنلس او الفنلس 
 المفمرزة الف  قام بدا.
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 الفصــل الرابــع
 مهام عضو الهيئة التدريسية

لجا  س ة  نطاق عمةه الجا    بالح جس الكا ةس ة  الففكر  يفمفع عضمممممممو الدريس الفه جسممممممملس ة  ا (:16المادة)
  والف لر  والنشمم  وتبادل ال اي ملما يفصممل بالفه جس والبحث ال ةم  والنشمماطات الجا علس األئ ى 

مات وذلك ة  حهود القوانرن الناةمة ة  الممةكس األ دنلس الداهمممممممممممممملس  ع االلفزام باألنظمس والف ةل
 الجا علس.

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

 إ  اء البحوث واله اسات الملفك ة. ب.
اإلهممممممممممممم اف عةن ال سممممممممممممممائل الجا علس وعةن بحوث الطالب وتقا ج ام ونشمممممممممممممماطاتدم ال ةملس  ج.

 واال فماعلس وتو رددم عةملًا وئةقلًا.
 د األكاديم .القلام باإل ها د.
 االهف اك ة  المجالس والةجان الجا علس  وة  تةك الف  تشا ك ةردا الجا  س..ام
 القلام بأي عمل يندض بالجا  س وجهةع بدا إلن الفقهم. و.
الفف غ لوا به ال ةم  ة  الجا  س وبمل اقصمممممممممن الجده لةندوب ب سمممممممممالفدا ال ةملس والمحاةظس  ز.

   س ة   لادين البحث والفه جس والفو له واإلدا ة.عةن المسفوى الالئ، بمكانس الجا
ا. عةن عضمممممو الدريس الفه جسممممملس ان يقهم إلن  ئلس قسممممممه او  شممممم ف هممممم لفه تق ج ًا سمممممنوجًا عن       (:18المادة)

نشمممممممماطاته األكاديملس ة  الفه جس واإلهمممممممم اف والبحث ال ةم  وغر  األكاديملس المف ةقس بخه س 
عةن  شممممم ف الشمممممعبس ان يقهم تق ج ًا  وحهًا عن الشمممممعبس إلن  ئلس المجفمع والةجان وغر اا  و 

 القسم.
هم وعةن  ئلس القسممممم ان يقهم تق ج ًا سممممنوجًا  فضمممممنًا  ايه عن القسممممم إلن عمره الكةلس المي يق ب.

 ن  بهو ه تق ج ًا  فضمنًا  ايه عن الكةلس ونشاطات األقسام إلن ال ئلس ة  ندايس الفصل الثان 
 .كل عام  ا   

( ا ب رن ساعس توزع عةن األعمال 40تكون ساعات ال مل األسلوع  ل ضو الدريس الفه جسلس ) ا. (:19المادة)
 الفاللس:

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

( سممماعات   فمهة  ولاسمممفاذ المشممما ك واألسمممفاذ المسممماعه 9فه جسممم  لاسمممفاذ )يكون ال بء ال ب.
 ( ساعس   فمهة.15( ساعس   فمهة  ولةمه س )12)
لة ئلس ان يخفض ال بء الفه جسممممم  ل ضمممممو الدريس الفه جسممممملس المي يفولن اعباء و سمممممؤوللات  ج.

 .(1)إدا جس  ا علس

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

 (  ن اما النظام.19)
ال يجوز ل ضمممممو الدريس الفه جسممممملس إلقاء  حا ممممم ات ئا ج الجا  س  إال بمواةقس ئطلس  سمممممبقس  ن  (:21المادة)

لس بناًء عةن تنسرب  ن عمره الكةلس  وب ه ائم  اي  ئلس القسم  وال يجوز ان يزجه عهد امه ال ئ
 المحا  ات عةن   هل  الث ساعات   فمهة اسلوعلَا ئالل الفصل.

 الفصـــل الخامــس
 اإلجازات

  :تكون اإل ازة السنوجس ألعضاء الدريس الفه جسلس ة  الجا  س عةن النحو اآلت ا. (:22المادة )
 احه عش  اسلوعًا لكل  ن اعضاء الدريس الفه جسلس. -1
  مانلس اسابلع لإلدا جرن  ن اعضاء الدريس الفه جسلس. -2

ًا توزع اإل ازة السمممممممممممنوجس المنصممممممممممموص عةردا ة  الفق ة )ا(  ن امه المادة برن الفصمممممممممممول وةق ب.
ف ترب.   إال إذا اقفضمممممممممة طلل س عمل الكةلس ئالف اما اللف ةلمات يصمممممممممه اا  جةس ال مهاء

 سنوجس بانفداء ال ام اله اس  وال يجوز تجمل دا.الاإل ازة  تنفد وة   ملع األحوال 
لة ئلس تكةلف عضممممممممممو الدريس الفه جسمممممممممملس بال مل ئالل إ ازته السممممممممممنوجس لقاء  كاةأة يحهداا  ج.

 ال ئلس ه جطس اال تزجه  هة الفكةلف عةن نصف  هة اإل ازة السنوجس.
ه ائم  اي كل  ن عمره الكةلس و ئلس القسمممممم  ن  عضمممممو الدريس الفه جسممممملس إ ازة ال لة ئلس ب  ا. (:23المادة)

تزجه  هتدا عةن  ال س اسابلع ألداء ة جضس الحج ه جطس ان يكون قه ا ضن سنس عةن األقل ة  
 وال تمن  له امه اإل ازة إال   ة واحهة طرةس ئه فه ة  الجا  س.  ئه س الجا  س

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

 اإل ازة واأل و  الف  يفقا ااا عضو اريس الفه جس.
 ازة الم  ممممملس المق  ة حسمممممب قانون ال مل ا. إذا لم يشمممممف عضمممممو اريس الفه جس ب ه اسمممممفنفاذ اإل (: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 ايام 

  فصةس.
قه لس ت ه اال ازة الم  مممملس المنصمممموص ب. ل ايات احفسمممماب ت وجض ندايس الخه س واالدئا  واأل

 عةردا ة  امه المادة ئه س ة ةلس.
بم ب واو ة   دمس  سملس ئا ج الممةكس او ا ناء غلابه عندا  عضو اريس الفه جسإذا اصرب ا.  (:    26المادة)

بصمممممممو ة قانونلس  ةحنه يمن  إ ازة    ممممممملس ال تفجاوز اسممممممملوعًا واحهًا بناًء عةن تق ج   ن طلرب 
ه وعةن الموظف ة  امه الحالس ان ي ةم دائ ته ب قلًا بم  ممممه بأسمممم ع وقة  مكن وان ي سممممل واح

 إلردا الفق ج  الطل  المي حصل عةله.
واو ئا ج الممةكس عةن سمممممممممممممب س ايام  ة ةله ان  عضمممممممممممممو اريس الفه جسإذا زادت  هة   ب و  ب.

 سمملس ة  ئا ج يحصمل عةن تق ج  طل   وقع  ن طلرلرن او  سمفشمفن  صمهق  ن الم ا ع ال
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الممةكس إن و هت  وان ي ةم دائ ته ب قلًا بو ممممم ه الم  ممممم  وج سمممممل إلردا الفقا ج  الطللس الف  
حصمممل عةردا بأسممم ع وقة  مكن ل   مممدا عةن الم  ع الطل  المخفص لةنظ  ةردا وقلولدا او 

  ةضدا  عةن ان يقهم نفسه إلن الم  ع الطل  ةو  عودته إلن الممةكس لفحصه.
يجوز  ن  عضمممو الدريس الفه جسممملس األ دن  المثلة ة  الخه س الهائمس المي يشممم ل  تبس اسمممفاذ  .أ      (:27المادة)

او اسمممممفاذ  شممممما ك إ ازة تف غ عةم  لمهة سمممممنس كا ةس عن كل سمممممة سمممممنوات قضمممممااا ة  ئه س 
 الجا  س ه جطس ان يقهم  خططًا لةبحث المي سل هه ئالل اإل ازة.

سمممممباب ان يقل الفاصمممممل الز ن  برن اسمممممفخهام إ ازة الفف غ ال ةم  ال يجوز ألي سممممملب  ن األ .ب
 األولن وإ ازة الفف غ األئ ى عن ا بع سنوات كخه س ة ةلس ة  الجا  س.

يجوز ل ضمممممممممممو الدريس الفه جسممممممممممملس المي  ن  إ ازة تف غ عةم  ان ي مل ئالل امه اإل ازة ة   .ج
 ئا  دا وجكون ذلك بمواةقس ال ئلس.الجا  ات او   اكز البحوث ال ةملس دائل الممةكس او 

عةن عضمممممممو الدريس الفه جسممممممملس المي  ن  إ ازة تف غ عةم  ان يقهم إلن عمره كةرفه عنه انفداء  .د
إ ازته تق ج ًا واملًا عن البحث او البحوث ال ةملس الف  اعهاا ئالل إ ازته للج ي تقوجمدا  ن 

وجم إلن ال ئلس العفماده. ةحذا لم ي فمه  فخصممممممممصممممممممرن بم  ةس عمره الكةلس. وج ةع الفق ج  والفق
 الفق ج ال يحفسب له البحث او البحوث الف  اعهاا ئالل امه اإل ازة ل ايات الف قلس.

 لجا  س ئالل إ ازة الفف غ ال ةم .ال تقلل اسفقالس عضو الدريس الفه جسلس  ن عمةه ة  ا .ما
س القسمممم وعمره الكةلس ان يمن  عضمممو الدريس الفه جسممملس يجوز لمجةس ال مهاء بفنسمممرب  ن  ئل .أ      (:28المادة)

األ دن  المثلة ة  الخه س الهائمس ة  الجا  س إ ازة دون  اتب لمهة ةصل د اس  او سنس قابةس 
واال يمن  إ ازة  انلس بمقفضمممممممن احكام امه   لةفمهيه عةن اال يزجه  جموعدا عةن  الث سمممممممنوات

 سابقس.المادة إال ب ه   و   ثة  اإل ازة ال
ال ُتَ ه اإل ازة دون  اتب الف  تمن  ألي عضممو  ن اعضمماء الدريس الفه جسمملس  زءًا  ن ئه فه  .ب

 ة  الجا  س ألغ اب الف قلس و كاةأة ندايس الخه س واالدئا .
( ةق ة )ا(  يجوز ة  حاالت ئاصممممممممس يقه اا  جةس ال مهاء  ن  27باسممممممممفثناء  ا و د ة  المادة ) (:29المادة)

 يس الفه جسلس إ ازة ا ط ا جس دون  اتب لمهة ال تزجه عةن ةصل د اس  واحه.عضو الدر
 

 الفصــل الســادس
 المحاضــرون 

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

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

له ألغ اب الف قلس  هة ئه فه كا ةس او اي  زء  ندا  وان ي فمه كل البحوث او ب ضمممممممممممممدا الف  
 س ائ ى بوصمممممممممممفه  حا ممممممممممم ًا  فف غًا يحمل د  س نشممممممممممم اا ئالل ئه فه ة  الجا  س او ة   ا 

 .ال مهاءالهكفو اه او  ا ي ادلدا  وذلك وة، ت ةلمات يصه اا  جةس 
لة ئلس بناًء عةن تنسممممرب عمره الكةلس تكةلف  حا مممم جن غر   فف غرن لةفه جس او القلام بأعمال  (:32المادة)

 سس يض دا  جةس ال مهاء.الفه جب ة  الجا  س ئالل ةصل واحه او اكث   وذلك وةقًا أل
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 الفصـــل السابـــع
 اإليفاد والتدريـب

لمجةس ال مهاء ب ه ائم  اي كل  ن  جةس الكةلس و جةس القسمم إيفاد عضمو الدريس الفه جسملس  ا.      (:33المادة)
ة  ب ثس عةملس او دو ات عةملس او ته جللس ئا ج الجا  س  وتنظم األ و  المف ةقس بدما اإليفاد 

 ة  ذلك األ و  الماللس بمو ب ت ةلمات يصه اا  جةس ال مهاء.بما 
يجوز إيفاد المحا ممممممممممممم  المفف غ ة  ب ثس عةملس وةقًا ألحكام نظام الب ثات ال ةملس الم مول به  ب.

 ة  الجا  س.

هاب يجوز انفهاب عضمو الدريس الفه جسملس لةقلام بأعمال وظلةلس ائ ى دائل الجا  س وُتَ ه  هة انف (:34المادة)
عضمممممممممممممو الدريس الفه جسممممممممممممملس  زءًا  ن ئه فه الف ةلس ة  الجا  س ألغ اب الف قلس و كاةأة ندايس 

 الخه س واالدئا .
 الفصــل الثامـــن
 انتهـاء الخدمـة

تنفد  ئه س عضممو الدريس الفه جسمملس ة  الجا  س بححهى الحاالت الفاللس واعفبا ًا  ن الفا جخ المي  (:35المادة)
 لصاد  بملك او  ن تا جخ حهوث الواق س الف  تنفد  بدا الخه س:يحهده الق ا  ا

 قلول االسفقالس.ا. 
 انفداء الخه س حكمًا ل هم الفثلرة.ب. 

 ج. ةقه الوظلفس.
 د. االسف ناء عن الخه س او إنداء ال مل او ال قه.

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

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

 الوةاة. ح.
د  عةن تقهم اسمممممفقالس عضمممممو الدريس الفه جسممممملس ئطلًا إلن عمره الكةلس المخفص قلل  ال س اهممممم ا.(:      36المادة)

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

 بالش ف الز ن  إذا  اى  سوغًا لملك.
شممممأن اسممممفقالفه ئالل  هة ال تزجه عةن  مانلس اسممممابلع  ن يلة  عضممممو الدريس الفه جسمممملس الق ا  ب ب.

 تا جخ تقهيمدا وإال اعفل ت  قلولس حكمًا.
عةن عضممو الدريس الفه جسمملس المي قهم اسممفقالفه اال ينقطع عن عمةه حفن يفم قلولدا وإال اعفل   ج.

 ةاقهًا لوظلففه.
  ُيَ ه عضممممو الدريس الفه جسمممملس ةاقهًا لوظلففه ( اعاله36باإل مممماةس إلن  ا و د ة  )ج(  ن المادة ) (:37المادة)

 فصممممةس  وال ي اد ت ررنه   ال س اسممممابلعإذا ت رب عن عمةه دون عم  يقلةه المجةس  هة تزجه عةن 
 او اسفخها ه ة  الجا  س إال بق ا   ن  جةس ال مهاء يقض  بجواز إعادة اسفخها ه او ت ررنه.
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  س وعضمممممممو الدريس الفه جسممممممملس  نفدلًا بانفداء المهة الملرنس مله إال إذا تم ُيَ ه ال قه المل م برن الجا (:38المادة)
 عةن األقل. هد جناالتفاق برن الط ةرن عةن تجهيهه لمهة  ما ةس او  هة ائ ى وذلك قلل 

تحهد األنظمس والف ةلمات الماللس الم مول بدا ة  الجا  س وهمممم وف ال قه المل م  ع عضممممو الدريس  (:39المادة)
 جسمممملس األحكام الماللس المف تبس عةن قلول اسممممفقالس عضممممو الدريس الفه جسمممملس او انفداء عقهه او الفه

 ةقهه لوظلففه.
 

 الفصـــل التاســــع
 اإلجراءات التأديبيـة

عةن عضو الدريس الفه جسلس القلام بالمدام والوا بات الجا علس المنوطس به  والفقره بأحكام القوانرن  (:40المادة)
مس والف ةلمات والق ا ات الم مول بدا  وان يمفنع ة  سمممممممممممملاق ذلك عن األ و  الفاللس  وذلك واألنظ

 -تحة طائةس المسؤوللس وال قوبات الفأديللس المنصوص عةردا ة  اما النظام:
 القلام بأي عمل يف ا ب  ع  دا ه ووا باته الجا علس. ا.

 ن ةردا.القلام بأي عمل يس ء إلن سم س الجا  س او ال ا ةر ب.
  ما سس اي نشاف حزب  او طائف  او إقةلم  دائل الجا  س. ج.
 االهف اك ة  عضوجس  جالس إدا ة الش كات  إال إذا كةف بملك  ن قلل الجا  س او بمواةقفدا. د.

إذا ئالف عضو الدريس الفه جسلس القوانرن واألنظمس والف ةلمات والق ا ات الم مول بدا ة  الجا  س  (:41المادة)
 توقع عةله إحهى ال قوبات الفأديللس الفاللس:

الفنلله  ةحذا اوق ة عةله امه ال قوبس   ترن ئالل  الث سمممممممممممنوات  ففاللس  ت ةع ة  الم ة الثالثس  ا.
 إلن عقوبس اإلنما . 

اإلنما   ةحذا اوق ة عةله امه ال قوبس   ترن ئالل ئمس سمممنوات  ففاللس ت ةع ة  الم ة الثالثس  ب.
 اإلنما  الندائ . إلن عقوبس

اإلنممما  الندممائ   وجحممال  ن اوق ممة عةلممه امممه ال قوبممس إلن المجةس الفممأديل  إذا ا تكممب اي  ج.
  خالفس ب ه ذلك.

تأئر  النظ  ة  الف قلس ولو كانة هممم وطدا  فواة ة مله  عةن اال تقل  هة الفأئر  عن سمممنس وال  د.
 تزجه عةن  الث سنوات.

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

ديللس المنصممممممممممممموص عةردا ة  المادة توقع ال قوبات الفأ(  ن النظام 43 ع   اعاة احكام المادة ) (:42المادة)
 (  ن اما النظام وةقًا لةصالحلات الفاللس:41)

ا. ل ئلس القسم ان يوقع عقوبس الفنلله  وججوز لمن اوق ة عةله ان يسفأنف الق ا  بملك إلن ال مره 
 المخفص ئالل سب س ايام  ن تا جخ تلةل دا إلله.

ا   وججوز لمن اوق ة عةله اي  ندما ان يسممممممفأنف ب. ل مره الكةلس ان يوقع عقوبف  الفنلله واإلنم
ال ئلس ئالل سب س ايام  ن تا جخ تلةل دا إلله  ولة مره تشكرل لجنس تحقر، ة   نالق ا  بملك إل

 المخالفات المنسوبس إلن عضو اريس الفه جس قلل توقلع ااترن ال قوبفرن.
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 نما  الندائ .ج. لة ئلس ان يوقع عقوبس الفنلله وعقوبس اإلنما  وعقوبس اإل
( 41د. لةمجةس الفأديل  االبفهائ  توقلع اي  ن ال قوبات الفأديللس المنصممممممموص عةردا ة  المادة )
  ن اما النظام  وذلك وةقًا لما يفلرن له وجفناسب  ع ظ وف الهعوى الفأديللس المقه س إلله.

نن اكاديملًا او إدا جًا عةن حا ل  تبس اعةن  ا. ال يجوز إيقاع اي عقوبس تأديللس  ن حا ل  تبس اد      (:43المادة)
لس بفوقلع ال قوبس إلن حا ل ال تبس األعةن المي يح، له إيقاع  وة  امه الحالس ت ةع الفوصممممممممممممم

 ال قوبس.
ب. ال يجوز إيقاع اي عقوبس تأديللس او تشمممممممهيهاا او تخةلضمممممممدا قلل سمممممممماع اقوال عضمممممممو الدريس 

نفسممممه  وذلك  ن قلل الجدس الف  لدا صممممالحلس النظ  الفه جسمممملس وإتاحس الف صممممس له لةهةاع عن 
 ة  اإل  اءات الفأديللس بحقه.

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

ولمجةس ال مهاء إعفاء اي  ندم  ن عضممموجس اما المجةس او قلول    ئلسمممًا له  ن برن اعضمممائه
 اعفما ه عن االهف اك مله.

ب. يشكل المجةس الفأديل  االسفيناة  لمهة سنس قابةس لةفمهيه بق ا   ن  جةس ال مهاء  ن ئمسس 
سفاذيس عةن ان يكون عمره كةلس  ن اعضاء الدريس الفه جسلس ة  الجا  س  من يحمةون  تبس األ

الحقوق  ن برندم لرفولن  ئاسممممس المجةس الفأديل  االسممممفيناة   ولمجةس ال مهاء إعفاء اي  ندم 
  ن عضوجس المجةس او قلول اعفما ه عن االهف اك مله.

ال مهاء ت ررن عضو احفلاط  او اكث  ة  كل  ن المجةسرن الفأديلررن للحل  حل اي  . لمجةسج
 يف رب عن  ةسات اي  ندما ألي سلب  ن األسباب. عضو اصرل

يجفمع كل  ن المجةسرن الفأديلررن بهعوة  ن  ئلسه  وتكون اي  ةسس ي قهاا قانونلس إذا حض اا  (:45المادة)
 ال ئلس وا نان عةن األقل  ن األعضاء وجفخم المجةس ق ا اته باألغةللس.

الدريس الفه جسلس  خالفس او قه ة هكوى بحقه  و اى ال مره اندا ا. إذا نسلة إلن اي  ن اعضاء (:     46المادة )
ُتو ب عقوبس تأديللس اهممممممممه  ما يمةك او صممممممممالحلس توقل دا  يف تب عةله  ةع ا   المخالفس إلن 
ال ئلس   ززة بالفحقلقات الف  ا  جة بشمممممممممممأندا  ع  طال فه او  طال س  ئلس القسمممممممممممم حسمممممممممممب 

  قفضن الحال.
اءات الف  ي ااا  مممممم و جس بشممممممأن المخالفس الف  ت ةع إلله بمقفضممممممن احكام اتخاذ اإل    لة ئلسب. 

الفق ة )ا(  ن امه المادة  وذلك حسممممممممممبما تقضمممممممممم  به الوقائع المفصممممممممممةس بدا بما ة  ذلك توقلع 
ال قوبس الفأديللس المناسمممممبس عةن المخالف  ما يهئل  ممممممن صمممممالحلاته او تشمممممكرل لجنس  ال لس 

ء الدريس الفه جسممملس  من يحمةون  تبس األسمممفاذيس والفصممم ف ب ه لةفحقر،   ه ب ئاسمممس احه اعضممما
 ذلك بالمخالفس وةقًا لنفائج الفحقر، بحفظدا او توقلع ال قوبس او بححالفدا إلن المجةس الفأديل .

ج. إذا ق   ال ئلس تقممممهيم المخممممالف إلن المجةس الفممممأديل  يفولن  ئلس لجنممممس الفحقر، الثال لممممس 
ة )ب(  ن امه المادة الهةاع عن تق ج  الةجنس ا ام المجةس الفأديل  المنصممموص عةردا ة  الفق  

 بما ة  ذلك تقهيم الللانات والم اة ات.
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الدريس الفه جسممملس المحال إلن المجةس الفأديل  بنسمممخس  ن الئحس المخالفس المنسممموبس  عضممموا. يلة       (:47المادة)
ه  وذلك قلل  وعه الجةسممممممممممممممس المحهدة إلله  وذلك إلن  كان عمةه ة  الجا  س او  كان إقا ف

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

ب. ل ضممو الدريس الفه جسمملس المحال إلن المجةس الفأديل  االطالع عةن  ملع او اق  ةف الهعوى 
ائفلا  وكرل عنه لملك ال  ب  ن دائل الجا  س الفأديللس  وحضمممو  المحاكمس ةردا بنفسمممه او 

 او  ن ئا  دا يحض    ه  ةسات المحاكمس لةهةاع عنه.
 اوج. لة ئلس توقلف عضمممممممممممممو الدريس الفه جسممممممممممممملس المحال إلن المجةس الفأديل  او المهع  ال ام 

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

ا. ين قه المجةس الفأديل  لةنظ  ة  الهعوى الفأديللس ئالل  هة اقصااا اسلوعان  ن تا جخ إحالس       (:48المادة)
 الهعوى إلله.

ا ق ا  ب. تكون  ةسمممممممات كل  ن المجةسمممممممرن الفأديلررن سممممممم جس بما ة  ذلك الجةسمممممممس الف  يفةن ةرد
 المجةس.

لكل  ن المجةسممرن الفأديلررن دعوة الشممدود او الخل اء وسممماع اقوالدم ب ه اداء القسممم  وله تشممكرل  (:49المادة)
ناحلس  ن النواح  المف ةقس بالمخالفس الف   ايلجنس ي ااا  ناسبس  ن برن اعضائه لةفحقر، ة   اي

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

 ةسمممممممس  ن  ايإذا ت رب عضمممممممو الدريس الفه جسممممممملس المحال إلن اي  ن المجةسمممممممرن الفأديلررن ة   (:50المادة)
 وجصه  ق ا  المجةس بحقه بفةك الصو ة.  الجةسات  تج ي  حاكمفه بصو ة غلابلس

 ممهه ق ا   ن المجةس الفأديل  االبفهائ  بفوقلع اي  ن ال قوبات المنصمموص ا. يح، لمن صممه       (:51المادة)
(  ن اما النظام الط ن ة  الق ا  41عةردا ة  اي  ن الفق ات )د( و)اممم( و)و( و)ز(  ن المادة )

لهى المجةس الفأديل  االسمممممممممممفيناة   ئالل ئمسمممممممممممس عشممممممممممم  يو ًا  ن تا جخ تلةل ه بق ا  المجةس 
وجودع الط ن بالئحس ئطلس ة   كفب ال ئلس  قابل إيصمممممممممممممال  ن  هي  اما  الفأديل  االبفهائ  

 المكفب  وتحال الئحس االسفيناف إلن  ئلس المجةس الفأديل  االسفيناة  لةنظ  ةردا.
ب. يلة  المسفأنف بموعه الجةسس الف  سل قهاا المجةس الفأديل  االسفيناة  لةش وع ة  النظ  ة  

  كز عمل المسممممفأنف ة  الجا  س او إلن  كان إقا فه  وذلك قلل  االسممممفيناف بممك ة تلة  إلن
 الموعه المحهد لةجةسس بخمسس عش  يو ًا عةن األقل.

َ ه ق ا  المجةس الفأديل  االبفهائ  قطعلًا إذا لم يقم المحكوم عةله باسمممممممممممممفيناةه ئالل المهة  ج. ُي
 القانونلس المق  ة.

بجملع الفلةل ات المف ةقس بالهعاوى الفأديللس المنصوص عةردا ة  اما  تفولن  ئاسس الجا  س القلام (:52المادة)
 النظام.

ا. إذا  اى ال ئلس او اي  ن المجةسمممممممممممممرن الفمأديلررن او اي لجنمس تقوم بمالفحقر، ة  اي  خمالفمس       (:53الممادة)
قلل تأديللس ان  المخالفس الف  يج ي النظ  ةردا تنطوي عةن   جمس  زائلس تحال القضممممممممممممملس  ن 
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ال ئلس إلن المهع  ال ام المخفص التخاذ اإل  اءات القانونلس بشأندا  وتوقف اإل  اءات الفأديللس 
 إلن حرن صهو  الحكم الندائ  ة  القضلس الجزائلس.

ب. إن صمممممهو  الحكم ة  القضممممملس الجزائلس ب هم  سمممممؤوللس عضمممممو الدريس الفه جسممممملس او تل ئفه  ن 
ال يحول دون اتخاذ اإل  اءات الفأديللس بحقه بمقفضمممممممممن اما  الفدمس الجزائلس الف  نسممممممممملة إلله

 النظام.
 تنفم األحكام القطعلس الصاد ة ة  الهعاوى الفأديللس بق ا   ن ال ئلس. (:54المادة)
 ا. ت مل الجا  س عةن تأ رن ال عايس الصحلس لجملع ال ا ةرن ةردا وعائالتدم. (:55المادة)

 هوق ادئا  لجملع ال ا ةرن ةردا.ب. ت مل الجا  س عةن تأسلس صن  
 

 الفصــل العاشــر
 أحكـام عامـة
 

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

 تلدم  ن  ئلس الجا  س.تحهيه  وا
الف ةلمات الفنفرميس والفنظلملس لفطلر، احكام اما النظام عةن اال تف ا ب  ال مهاءيصممممممه   جةس  (:57المادة)

  ع احكا ه او تخالفدا.
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 جامعة جرش  في
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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  ن ا وج مل به اعفبا2018يسمممممن اما النظام االنظام الهائة  لةموظفرن ة   ا  س    لسممممنس  (:1المادة )
 .(1)تا جخ إق ا ه  ن  جةس الف ةلم ال ال 

م يكون لةكةمات والعبا ات الفاللس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصممممصممممس لدا ادناه   ا ل (:2المادة)
 -تهل الق جنس عةن ئالف ذلك:

  ا  س    . :الجامعــــة 
  جةس ا ناء الجا  س. :مجلـس األمناء 
 ا  س. ئلس الج :الرئيــــس 
  جةس عمهاء الجا  س. :مجلس العمداء 
 عمره الكةلس او عمره النشاف الجا   .  :العميـــــد 
 اي دائ ة تنشأ ة  الجا  س بمقفضن األنظمس المطبقس ةردا.  :الدائـــــرة 
  زء  ن الهائ ة. :الشعبـــــة 
  هي  اي  ن الهوائ  ة  الجا  س. :المديـــــر 
 هؤون الموظفرن.لجنس  :اللجنـــــة 
كل هخص ي رن بق ا   ن الم  ع المخفص حسب احكام اما النظام ة        :الموظــــــــــــــــــــ                    

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

 الطللس الم فمهة  ن الجا  س. الطلرب او الةجنس :المرجع الطبـي 
 جموعس  ن الوظائف ذات د  ات و واتب و واصممممفات و سممممؤوللات  حهدة لدا  :الفئــــــة                   

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

عةن الكاد  ة  وظائف  صممنفه ودائمس  لرنس اسممما اا ا. الموظفون المصممنفون: وام المين ي رنون 
 وةياتدا ود  اتدا و واتلدا ة   هول تشكرالت الوظائف.

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

ام المف ةقممس ب واتلدم وعالواتدم وإ ممازاتدم  ونقةدم وانفدمماء ئممه مماتدم وغر امما  وتطل، عةردم احكمم
 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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ة  الجا  س سممماعات  حهدة او ت ررندم بأ و  يو لس لمهة  حهدة لة ئلس تكةلف اهمممخاص بال مل  (:4المادة)
 وذلك  من المبال  المخصصس لدمه ال ايس ة   وازنس الجا  س.

 
 الفصــل الثانـــي
 فئـات الوظائـ 

 تقسم الوظائف ة  الجا  س حسب  سفوجاتدا إلن الفيات الفاللس: (:5المادة)
دا جس  والفخصمممصممملس ال اللس  وال ي رن ة  امه الفيس او وتشممممل الوظائف القلاديس اإلالفئة األولى: 

ي ةع إلردا إال  ن كان يحمل اله  س الجا علس األولن كحه ادنن باإل اةس إلن المؤاالت 
 والخل ات األئ ى الملرنس ة  اما النظام  وتشمل  دام وظائف امه الفيس:

 اقف اح السلاسات ال ا س لهوائ ام. -1
ا ج والمشممممممممممممما جع والخه ات ال ائهة لةهوائ  و فاب فدا إعهاد الخط  الخاصمممممممممممممس بالل   -2

 واإله اف عةن تنفرماا.
وتشمممل الوظائف الف  تكون  سممؤوللاتدا القلام بأعمال تخصممصمملس ة   جال ال ةوم  الفئة الثانية:

الفطللقلس والطللعلس واإلنسانلس  كالمدن الطللس والدنهسلس واالقفصاديس والز اعلس واإلدا جس 
والف بوجس والمحاسممممللس والماللس او  ا يما ل امه الفخصممممصممممات  واإلهمممم اف عةن والقانونلس 

امه األعممال  وال ي رن ة  امه الفيمس إال  ن كان يحممل اله  س الجما علمس األولن كحمه 
 ادنن.
وتشمل الوظائف الف  تكون  سؤوللاتدا القلام بأعمال اساسلس ة  المجاالت اإلدا جس  الفئة الثالثة:

والمحاسمللس والفه جللس وهمؤون المسمفودعات والةوازم والمكفبات واألعمال الفنلس  او الكفابلس
والح ملس والمدنلس  او  ا يما ةدا. واإلهمممممممممممم اف عةن امه األعمال. وال ي رن ة  امه الفيس 

 إال  ن كان يحمل هدادة اله اسس الثانوجس ال ا س او  ا ي ادلدا كحه ادنن.
الف   دا دا القلام بأعمال ح ملس وح ملس  ساعهة  واإله اف عةن وتشمل الوظائف  الفئة الرابعة:

 تنفرماا او تأديس ئه ات   رنس.
تحهد  سمممممممممممملات الوظائف وةياتدا و جموعاتدا و ؤاالتدا وهممممممممممم وف إهممممممممممم الدا ود  اتدا و واتلدا   (:6المادة)

 بمو ب  هول تصنلف الوظائف يصه ه  جةس األ ناء.
 الفصــــل الثالــــث

 في الوظائ  التعيين
 يشف ف ملمن ي رن ة  اي وظلفس ة  الجا  س ان يكون: (:7المادة)

 ا. ا دنلًا.
 ب. اتم الثا نس عش ة  ن عم ة بو لقس  سملس.

 ج. حائزًا عةن المؤاالت والخل ات المطةوب تواة اا إله ال امه الوظلفس.
    ن الم  ع الطل .د. ئاللًا  ن األ  اب وال ااات واللهنلس وال قةلس  وذلك بمو ب ق ا

 ام. ان يكون حسن السةوك والسم س.
 و.  فمف ًا بحقوقه المهنلس وغر   حكوم عةله بجنايس او بجنحس  خةس بالش ف واأل انس.
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يجوز ت ررن غر  األ دن  بمو ب عقه إذا لم يكن اناك ا دن  تفواة  مله المؤاالت الالز س لش ل  (:8المادة)
الشممم وف المنصممموص عةردا ة  الفق ات )ج  د  اممممممممممممممممم  و(  ن المادة  الوظلفس وعةن ان تفواة  مله

 الساب س عةن ان ي اع  ة  ت ررنه الفش ج ات الم مول بدا ة  الممةكس األ دنلس الداهملس.
تسمممن الجنس هممؤون الموظفرنا تكون صممالحرفدا ت ررن الموظفرن وت مل دم وت هيل  لجنسا. تشممكل  (:9المادة)

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

ةللس األعضمممماء بمن ةردم  ئلسممممدا  وتكون ق ا اتدا باألكث جس المطةقس ب. تجفمع الةجنس بحضممممو  اغ
 وإذا تساوت األصوات ي    الجانب المي صوت   ه ال ئلس.

 ا. ي رن الموظفون  ن الفيس األولن بفنسرب  ن الةجنس وق ا   ن ال ئلس. (:10المادة)
إلدا جس بفوصمممممممملس عمره الكةلس او ب. ي رن  وظفو الفيفرن الثانلس والثالثس ة  الكةلات او الوحهات ا

  ئلس القسم الم ن  او  هي  الهائ ة وبفنسرب  ن الةجنس  وق ا   ن ال ئلس.
 ج. ي رن الموظفون اآلئ ون والمسفخه ون وال مال بفنسرب  ن الةجنس وق ا   ن ال ئلس.

 ت اعن عنه الف ررن القواعه الفاللس: (:11المادة)
ظلفس همممممممممممماغ ة ة  الجا  س ولدا  خصممممممممممممصممممممممممممات ة  الموازنس ا. ال يجوز ت ررن  وظف إال ة  و 

 السنوجس.
 ب. ال يجوز ان يكون لةف ررن او الف ملع او الف هيل ا       .

 ا. يكون لكل دائ ة ة  الجا  س  هي  وج رن بق ا   ن ال ئلس بناًء عةن تنسرب الةجنس. (:12المادة)
 بناًء عةن تنسرب ال مره او  هي  الهائ ة.ب. ي رن  ئلس القسم او  ئلس الشعبس بق ا   ن ال ئلس 

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

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

ا.  ع   اعاة احكام الفق ترن )ب  ج(  ن امه المادة يكون الموظف المصمممممممممممنف عنه ت ررنه تحة       (:14المادة)
الفج بس لمهة سممنس  وجفم تقوجمه   ة كل سممفس اهممد  وة، النموذج الم ه لدمه ال ايس  وجفم تثلرفه 

 الخه س او االسف ناء عن ئه اته حسب  قفضن الحال قلل هد جن  ن ندايس  هة الفج بس. ة 
ب.  ع   اعماة احكمام الفق ة )ج(  ن اممه الممادة  يطل، عةن الموظف الم رن ب قمه قمانون ال ممل 

 اال دن  ملما يف ة، بفف ة الفج بس.
فج بس وجلة ه بملك قلل ج. لةم  ع المخفص ان يند  ئه س الموظف ة  اي وقة ئالل  هة ال

 هد   ن إنداء ئه فه.
 د. ُتَ ه  هة الفج بس لةموظف ئه س ة ةلس له.
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يجوز ان تحفسممممممب لةموظف عنه ت ررنه ألول   ة ايس ئل ات سممممممابقس اكفسمممممملدا ب ه حصمممممموله عةن  (:15المادة)
 المؤال ال ةم  المطةوب لةوظلفس وبحه اقصممن ئمس سممنوات  وجشممف ف ة  ذلك ان تكون الخل ات

  ف ةقس بنوع ال مل المي سلسنه إلله ة  الجا  س.
 

 الفصــــــل الرابـــــع
 الترفيع والحوافز التشجيعية

(  ن اما النظام  ينقل الموظف الم رن عةن الكاد   ن ةيس إلن ةيس 5 ع   اعاة احكام المادة ) (:16المادة)
 اعةن حسب الش وف الوا دة ة  الف ةلمات الناةمة لدمه الجا  س.

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

 لمصةحس الجا  س.
  ال اتب تسمممممممممماوي زجادة ب. لة ئلس  ن  الموظف المفمرز الم رن عةن الكاد  زجادة تشممممممممممجلعلس ة

سممممممنوجس واحهة عةن اال تؤدي امه الزجادة عنه  نحدا إلن ت مل ه  وال ي طن الموظف اكث   ن 
زجادة تشممممجلعلس واحهة ة  الفيس  وتمن  له عنه اسممممفحقاقه لةزجادة السممممنوجس همممم جطس ان يكون قه 

 و د بحقه تق ج ان  ففاللان بفقهي   مفاز  ن ال مره او المهي  الم ن .
إذا حصممممممممممممممل الموظف عةن  ؤال عةم   هيه ت ف ف به الجا  س وة   جال عمةه يجوز ت هيل  (:19المادة)

 و  ه ة   وء المؤال الجهيه بق ا   ن الةجنس ووة،  هول تشكرالت الوظائف.
 

 الفصــــل الخامــــس
 النقل واًلنتداب والوكالة

   (:20المادة)
 لهوائ   ن وظلفس إلن ائ ى بق ا   ن ال ئلس.ا. ينقل  هي و الوحهات وا              

ينقل الموظف  ن كةلس إلن ائ ى او  ن دائ ة إلن ائ ى ة  الجا  س بق ا   ن ال ئلس بناًء ب.              
 عةن تنسرب  شف ك  ن ال مرهين او  هي ي الهائ ترن المنقول  ندا والمنقول إلردا.

 س إلن ائ ى  من الهائ ة او الكةلس بق ا   ن المهي  او ال مره الم ن .ينقل الموظف  ن وظلف ج.                 
 وة   ملع الحاالت ال يجوز ان يؤ   نقل الموظف عةن ةيفه ود  فه و اتبه المي يسفحقه.د.                  

لام بأعمال وظلفس ا. لة ئلس ب ه ائم  اي ال مره او  هي  الهائ ة المخفص ان ينفهب الموظف لةق       (:21المادة)
 ائ ى دائل الجا  س لمهة اقصااا  الث سنوات تجهد سنس ةسنس.

ب. لة مرممه او  ممهي  الممهائ ة المخفص ان ينفممهب اي  وظف ة  كةرفممه او دائ تممه لةقلممام بممأعمممال 
 وظلفس ائ ى  من الكةلس او الهائ ة نفسدا.

 قابل  كاةأة يحهداا ج. لة ئلس ان يكةف اي  وظف ب مل آئ  باإل ممممممماةس إلن عمةه األصمممممممة  
 لدمه ال ايس.

إذا همم  ت اي وظلفس او ت رب همماغةدا ألي سمملب  شمم وع يجوز تكةلف  وظف آئ  لةقلام بمدام  (:22المادة)
 واعمال تةك الوظلفس بالوكالس وجكون ذلك بق ا   ن الم  ع المخفص بالف ررن.
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 الفصــــل الســــادس
 اإلجـــازات

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

ب. تحسممممممممب اإل ازة السممممممممنوجس ابفهاًء  ن األول  ن هممممممممد  كانون الثان   ن كل سممممممممنس تة  تا جخ 
ة نسممممللس عن المهة الف  تقع برن تا جخ  باهمممم ته ال مل الف ررن عةن ان تحفسممممب لةموظف إ از 

ب ه الف ررن وابفهاء السنس الفاللس. وة   ملع األحوال ال يجوز  مع اإل ازات ألكث   ن سنفرن 
  ففالرفرن.

ج. تحسممممممب ايام األعلاد وال طل ال سممممممملس  ن اإل ازة إذا وق ة ا ناءاا وجسممممممفح، الموظف  اتبه 
 إل ازة السنوجس.وعالواته كا ةس عن  هة ا

د. إذا انفدة ئه س الموظف ة  الجا  س ب ر  ال زل او ةقه الوظلفس يصمم ف له ال اتب وال الوات 
 عن  هة اإل ازة السنوجس الف  كان يسفحقدا عنه انفداء ئه فه.

 تمن  اإل ازة السنوجس عةن الو ه الفال : (:24المادة)
  ا   ن ال ئلس.لمهي ي الهوائ  والم اكز و ن ة  حكمدم بق -ا  

 ا ا باق  الموظفرن  ةفمن  إ ازتدم  ن قلل ال مره او المهي  بفنسرب  ن  ئلسه المباه . -ب
 ت سل نسخ  ن اي إ ازة إلن الجدات المخفصس ة  الجا  س. -ج  
لة ئلس إذا اقفضممممممة  صممممممةحس الجا  س ذلك تكةلف الموظف بال مل ئالل إ ازته السممممممنوجس  قابل  (:25المادة)

 يحهداا لدمه ال ايس  ه جطس ان ال تزجه  هة الفكةلف عةن نصف  هة اإل ازة السنوجس.  كاةأة
ا. لة ئلس ب ه ائم  اي ال مره او المهي  المخفص ان يمن  الموظف المي ا ضممممممممممممن  هة ال تقل        (:26المادة)

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

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

 سنوجس.األغ اب بما ة  ذلك الف ملع والف قلس واألقه لس والمكاةأة واالدئا  والزجادة ال
لة ئلس بفنسممممممممرب  ن ال مره او المهي  المخفص  ن  الموظف إ ازة ألداء ة جضممممممممس الحج لمهة ال  (:27المادة)

( يو ًا هممممم جطس ان يكون قه ا ضمممممن سمممممنس عةن األقل ة  ئه س الجا  س  عةن اال 21تزجه عةن )
 تمن  امه اإل ازة إال   ة واحهة طرةس ئه فه ة  الجا  س.

نه  ن  اإل ازة السممنوجس ال اديس واإل ازة دون  اتب  صممةحس ال مل  وعةن الموظف ان ال ت اعن ع (:28المادة)
 يف ك عمةه قلل المواةقس الخطلس المسبقس عةن اإل ازة.

ال يسمممممممممممممفح، الموظف الموةه ة  ب ثس عةملس او ته جللس او المجاز إ ازة    ممممممممممممملس طوجةس إ ازة  (:29المادة)
 لم  لس.سنوجس  عن  هة ب ثفه او إ ازته ا

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

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

 ه س ة ةلس.عةردا ة  امه المادة ئ
ا. إذا اصمممرب الموظف بم ب واو ة   دمس  سمممملس ئا ج الممةكس او ا ناء غلابه عندا بصمممو ة        (:32المادة)

قانونلس  ةحنه يمن  إ ازة    مممممممممملس ال تفجاوز اسمممممممممملوعًا واحهًا بناًء عةن تق ج   ن طلرب واحه 
قة  مكن وان ي سمل إلردا وعةن الموظف ة  امه الحالس ان ي ةم دائ ته ب قلًا بم  مه بأسم ع و 

 الفق ج  الطل  المي حصل عةله.
ب. إذا زادت  هة   ب الموظف واو ئا ج الممةكس عةن سمممممممممممب س ايام  ة ةله ان يحصمممممممممممل عةن 
تق ج  طل   وقع  ن طلرلرن او  سممفشممفن  صممهق  ن الم ا ع ال سممملس ة  ئا ج الممةكس إن 

لردا الفقا ج  الطللس الف  حصل عةردا و هت  وان ي ةم دائ ته ب قلًا بو  ه الم    وج سل إ
بأس ع وقة  مكن ل   دا عةن الم  ع الطل  المخفص لةنظ  ةردا وقلولدا او  ةضدا  عةن 

 ان يقهم نفسه إلن الم  ع الطل  ةو  عودته إلن الممةكس لفحصه.
ة وب هاا لمهة عشمم ة اسممابلع ا. تسممفح، الم اة الحا ل الموظفس لهى الجا  س إ ازة ا و س قلل الوالد      (:33المادة)

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

 الخل ة. موظفس إل ازتدا السنوجس واحفسابب. ال تؤ   إ ازة األ و س عةن اسفحقاق ال
 

 الفصــــــل السابـــــع
 واجبات الموظ 

 
عةن الموظف القلممام بممالمدممام والوا بممات المنمماطممس بممه والفقرممه بممأحكممام القوانرن واألنظمممس والف ةلمممات  (:34المادة)

 والق ا ات الم مول بدا ة  الجا  س  وعةله:
  لدا  وججوز تكةلفه بال مل ا. القلام بنفسممه بمفطةبات الوظلفس وتك جس  ملع اوقات الهوام ال سممم

اكث   ن السمماعات المق  ة لملك الهوام بما ة  ذلك ايام ال طل ال سممملس إذا اقفضممة المصممةحس 
 ذلك.

ب. الفصمممم ف بأدب وكلاسممممه ة  صممممالته ب  سممممائه و   وسممممله وز الئه  وة  ت ا ةه  ع اعضمممماء 
 الدريس الفه جسلس والطةبس والموظفرن.

وسمم عس وا انس. وتنفرم اوا     سممائه وتو رداتدم  و  اعاة الفسممةسممل  ج. تأديس وا باته بهقه ونشمماف
 اإلدا ي ة  اتصاالته الوظلةلس.

توئ  المحاةظس عةن  صممممال  الجا  س و مفةكاتدا وا والدا وعهم الفف ج  بأي  ن حقوقدا  وان  د.
يلة   ئلسممممممممه المباهمممممممم  عن كل تجاوز عةردا او إامال او اي إ  اء او تصمممممممم ف آئ  يضمممممممم  

 صةحس الجا  س.بم
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امممممممممممم. تقهيم االقف احات الف  ي ااا  فرهة لفحسرن ط ق ال مل ة  الجا  س و ةع  سفوى األداء ةردا 
  ا ا كن ذلك.

و. ال مل عةن تنملس قه اته وكفاءاته ال ةملس وال مةلس والمسمممممةكلس واالطالع عةن القوانرن واألنظمس 
 والف ةلمات المف ةقس ب مةه واإلحاطس بدا.

 يحظ  عةن الموظف اإلقهام عةن اي  ن األعمال الفاللس: (:35المادة)
 ت ك ال مل او الفوقف عنه دون إذن  ن  ئلسه.ا. 

اإلةضمممممممماء بأي بلانات او   ةو ات عن المسممممممممائل الف  يجب ان تظل  كفو س بطلل فدا  كما ب. 
ئاتم  يحظ  عةله االحففاظ لنفسمممممه بأي و لقس او  خاب ة  سمممممملس او نسمممممخس او صمممممو ة عندا او

  سم .
 ج. القلام بأي عمل  ن هأنه اإلساءة إلن الجا  س او ال ا ةرن ةردا.

د. اسف الل وظلففه وصالحلاتدا لمنف س ذاتله او  ب  هخص  او قلول اهايا او إك ا لات  ن اي 
 هخص له عالقس او ا تباف  ال  ة  الجا  س او له  صةحس   دا.

 ائف  او إقةلم  دائل الح م الجا   .ام.  ما سس اي نشاف حزب  او سلاس  او ط
 و. القلام بأي عمل ئا ج نطاق الجا  س دون  واةقس ئطلس  ن ال ئلس.

 الفصــل الثامــن
 التقارير السنوية وتقويم األداء

ا. يفم تقوجم اداء الموظف لجملع األغ اب المنصممممممممممممموص عةردمما ة  اممما النظممام بممما ة  ذلممك       (:36المممادة)
 واسفحقاق الزجادات الفشجلعلس بمو ب نموذج ئاص يق ه ال ئلس. اسفحقاق الف ملع

  علف(.- فوس - ره- رها  هاً -ب. يقه  األداء ال ام لةموظف بأحه الفقهي ات الفاللس) 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.
ال مره او  هي  الهائ ة المخفص الفق ج  السمممممممممممنوي عن الموظف وج سمممممممممممةه إلله  وجح،   د. يضمممممممممممع

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

 نه.المناسب بشأ
 ا. يو ه تنلله لةموظف المي ي د بحقه تق ج   فوس .      (:37المادة)

 ب. يو ه إنما  اول  لةموظف المي ي د بحقه تق ج   علف.
 ج. يو ه إنما  ندائ  لةموظف المي ي د بحقه تق ج ان  ففاللان بفقهي   علف.
لف وذلك بق ا   ن د. تندن ئه ات الموظف المي ت د عنه  ال س تقا ج   ففاللس بفقهي   مممممممممممممع

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

الم مول بدا ة  الجا  س  ا. إذا ا تكب الموظف  خالفس لةقوانرن واألنظمس والف ةلمات والق ا ات       (39المادة )
او اقهم عةن عمل او تص ف  ن هأنه اإلئالل بوا بات الوظلفس وائالقلاتدا او قام بأي   ن 

(  ن اما النظام  تف ب عةله إحهى ال قوبات الفأديللس الفاللس 35األعمال الوا دة ة  المادة )
 وحسب  قفضن الحال:

 الفنلله. -1
 اإلنما . -2
 لكل  خالفس. ايامه عةن سب س حسم  ن ال اتب لمهة ال تزج -3
 وقف الزجادة السنوجس لمهة ال تزجه عةن سفس اهد  ه جطس اال تخالف قانون ال مل األ دن . -4
 تنزجل اله  س. -5
 االسف ناء عن الخه س ) ع ص ف  ملع اسفحقاقاته الماللس(. -6
و  ندا ال زل  ع ح  انه  ن المكاةأة او الف وجض او  ساامس الجا  س الماللس ة  االدئا  ا -7

  مل دا.
ب. ال يجوز ة ب اكث   ن عقوبس واحهة  ن ال قوبات المنصمممممموص عةردا ة  الفق ة )ا(  ن امه 

 المادة عةن كل  خالفس  سةكلس واحهة ي تكلدا الموظف.
(  ن اما النظام وةقًا لةصمممممممممممممالحلات 39توقع ال قوبات الفأديللس المنصممممممممممممموص عةردا ة  المادة ) (:40المادة)

 الفاللس:
( 3( و)2( و)1 مره او  هي  الهائ ة المخفص توقلع ال قوبات المنصمممممموص عةردا ة  اللنود )ا. لة

 (  ن اما النظام عةن الموظفرن ة  كةرفه او دائ ته.39 ن الفق ة )ا(  ن المادة )
ب. لة ئلس بناًء عةن تنسممممرب ال مره او  هي  الهائ ة المخفص توقلع ال قوبات المنصمممموص عةردا 

(  ن اممما النظممام عةن  ملع الموظفرن ة  39(  ن الفق ة )ا(  ن المممادة )5-1ة  اللنود  )
الجا  س  وججوز لة ئلس إحالس الموظف إلن المجةس الفأديل  االبفهائ  إذا  اى ان المخالفس 

 الف  ا تكلدا الموظف تسفهع  االسف ناء عن ئه فه او عزله.
لمنصمممموص عةردا ة  الفق ة )ا(  ن المادة ج. لةمجةس الفأديل  االبفهائ  ة ب اي  ن ال قوبات ا

 (  ن اما النظام.39)
ا. يشمممكل ة  الجا  س  جةسمممان تأديللان احهاما ابفهائ  واآلئ  اسمممفيناة   وجفكون كل  ندما  ن       (:41المادة)

 ئلس  وعضمممممممموجن ي رندم ال ئلس لمهة سممممممممنس قابةس لةفجهيه  ولة ئلس ت ررن عضممممممممو احفلاف او 
 جةسرن الفأديلررن للحل  حل اي عضو اصرل يف رب عن  ةساتدما.اكث  ة  اي  ن الم

ب. يجفمع كل  ن المجةسمممممرن الفأديلررن بهعوة  ن  ئلسمممممه وحضمممممو   ملع األعضممممماء مله وتكون 
 إ  اءاته س جس وجصه  ق ا اته باألكث جس.

عةردا ة   ج. تفولن  ئاسس الجا  س القلام بجملع الفلةل ات المف ةقس بالهعاوى الفأديللس المنصوص
 اما النظام.
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يحال الموظف الن المجةس الفأديل  بق ا   ن ال ئلس ب ه الفحقر،   ه  ن قلل لجنس يشمممممممممممممكةدا  (:42المادة)
لملك ال  ب عةن اال تقل د  س اي  ن اعضممممممممممائدا عن د  س ذلك الموظف وجفولن  ئلس الةجنس 

 الهةاع عن تق ج اا ا ام المجةس الفأديل .
. إذا اقلمة دعوى  زائلس  ممممممممه  وظف ةال يجوز اتخاذ ايس إ  اءات تأديللس بحقه ناهمممممممميس عن ا       (:43المادة)

 الفدمس الجزائلس المو دس إلله قلل صهو  الحكم الندائ  ة  تةك الهعوى.
ب. إن صهو  الق ا  ب هم  سؤوللس الموظف او تل ئفه  ن الفدمس الجزائلس المنسوبس إلله ال ت ةله 

 او ال قوبات الفأديللس بحقه.  ن اتخاذ اإل  اءات
 

 الفصـــل العاشــــــر
 انتهاء خدمة الموظ 

 
 تنفد  ئه س الموظف ة  اي  ن الحاالت اآلتلس: (:44المادة)

 ا. قلول االسفقالس.  
 ب.إتمام الخا سس والسفرن  ن ال م .  

 ع الطل .ج. ال جز عن  واصةس ال مل ة  الجا  س ألسباب صحلس بناًء عةن تق ج   ن الم  
 د. االسف ناء عن الخه س او إنداء ال قه.  
 ام. ال زل  ن الوظلفس.  

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

 ز. ةقهان  ه ف  ن ه وف الف ررن الوا دة ة  اما النظام.  
 ح. ةقه الجنسلس األ دنلس.  
 ف. الحكم بحدانس الموظف بجنايس او  نحس  اسس بالش ف.  
ا. تقهم اسممفقالس الموظف ئطلًا وتقلل او ت ةض ئطلًا بق ا   ن الم  ع المخفص بالف ررن ئالل        (:45المادة)

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

ب. عةن الموظف ان يسممممفم  ة  اداء وظلففه إلن ان يفسممممةم إهمممم ا ًا ئطلًا بقلول االسممممفقالس  وإذا 
ت ك ال مل قلل قلولدا او انقضممممممممماء المهة المشممممممممما  إلردا ة  الفق ة )ا(  ن امه المادة ُيَ ه ةاقهًا 

 لوظلففه حكمًا.
ن عمةه لمهة عشمممممم ة ايام  فصممممممةس دون إ ازة قانونلس ا. ي فل  الموظف ةاقهًا لوظلففه إذا ت رب ع       (:46المادة)

 او عم   ش وع تقلةه الةجنس  ولم يلة   ئلسه المباه  ئالل  هة غلابه بأي وسرةه  فاحس له.
ب. يصمممممممممه  الق ا  باعفبا  الموظف ةاقهًا لوظلففه  ن الم  ع المخفص بالف ررن وُجَ ه الق ا  ناةم 

 ي ت رب مله الموظف عن عمةه.المف ول اعفبا ًا  ن الروم األول الم
ج. لةموظف المي ُعهَّ ةاقهًا لوظلففه ح، االعف اب عةن الق ا  ئالل ئمسممممممممممممس عشمممممممممممم  يو ًا  ن 
تا جخ صممممهو  الق ا  وجقهم االعف اب إلن الم  ع المي اصممممه  الق ا   فضمممممنًا األسممممباب الف  
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مله ال   ق ا ه وعاد  اسممممممفنه إلردا ة  اعف ا ممممممه  ةحذا اقفنع الم  ع المخفص باألسممممممباب الوا دة
 الموظف إلن وظلففه.

د. ال يجوز إعادة ت ررن الموظف المي اعفل  ةاقهًا لوظلففه إال ب ه انقضممممممماء  الث سمممممممنوات عةن 
األقل عةن ق ا  ةقهه لةوظلفس وحصوله عةن ق ا   ن الم  ع المخفص بالف ررن بالمواةقس عةن 

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

( 5و 4  3 2سممممنوات  فصممممةس  الث عقوبات  خفةفس  ن ال قوبات المنصمممموص عةردا ة  اللنود )
 (  ن اما النظام.39 ن الفق ة )ا(  ن المادة )

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

 ا تكب  خالفس  سةكلس ائ ى وة  ة عةله عقوبس تنزجل اله  س   ة ائ ى.
إذا حكم عةله  ن  حكمس  خفصممممممممس بجنايس او  نحس  خةس بالشمممممممم ف كال همممممممموة واالئفالس  -3

األ انس والشممممممدادة الكاذبس واي   جمس  ن الج ائم  وُجَ ه والسمممممم قس والفزوج  وسمممممموء اسممممممف مال 
الموظف ة  اي حالس  ن الحاالت المنصممممممموص عةردا ة  اما اللنه   زواًل حكمًا  ن تا جخ 

 اكفساب الحكم عةله اله  س القطعلس.
 ال يجوز إعادة ت ررن الموظف المي عزل  ن الوظلفس ة  الجا  س. -4

ه ال قمه المل م (:49المادة) برن الجما  مس والموظف  نفدلمًا  بمانفدماء الممهة الملرنمس ملمه إال إذا تم االتفماق برن  ُي مَ
 الط ةرن عةن تجهيهه لمهة  ما ةس او  هة ائ ى وذلك قلل هد  عةن األقل  ن تا جخ انفداء  هته.

 اته ب  ن األسمممباب  ان يسمممهد  ملع الفزالعةن الموظف المي تنفد  ئه فه ة  الجا  س ألي سممم (:50المادة)
 الماللس تجاادا  وان ي د  ملع  ا ب دهته  ن لوازم قلل ت كه ال مل.

 
 الفصـل الحـادي عشـر

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

 الخاص بدم والم مول به ة  الجا  س.
األ ناء ايس ت ةلمات تنفرميس وتنظلملس ي ااا  ناسممممممممممبس لفطلر، اما النظام عةن اال  يصممممممممممه   جةس (:52المادة)

 تف ا ب  ع احكا ه او تخالفدا.
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 م2018 2( لسنة3نظام رقم )ال
 في جامعة جرش النظام المالي الداخلي 

 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 ةلم ال ال 

م يكون لةكةمات والعبا ات الفاللس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصممممصممممس لدا ادناه   ا ل :(2المادة)
 -تهل الق جنس عةن ئالف ذلك:

  ا  س    .  :الجامعـــة 
  جةس ا ناء الجا  س.  :مجلس األمناء 
 ه كس  ا  س     ذات المسؤوللس المحهودة.  :الشركــــة 
 ي ي  ه كس  ا  س     لةف ةلم.اريس  ه  :هيئة المديرين 
  جةس عمهاء الجا  س.  :مجلس العمداء 
 . ئلس الجا  س  :الرئيــــس 
 اي عمره ة  الجا  س.          :العميـــــد 
  هي  اي وحهة إدا جس او   كز ة  الجا  س.          :المديــــر 
  هي  الشؤون الماللس ة  الجا  س.  :المديـر المالي 

الموظف المي انل  به قبض األ وال وصممممممممم ةدا او حفظدا او   اقلفدا  لمالي:الموظ  ا
او تنظلم الم ا الت الماللس والمحاسللس الف  تف ة، بالجا  س وتسجرةدا 

 وتهقلقدا.
 تس ي احكام اما النظام عةن  ملع الشؤون الماللس الخاصس بالجا  س. (:3المادة)

 
 الفصــــــل الثانــــــي

 مسؤولياتالواجبات وال
لس ا. ال ئلس  سمممممممؤول عن ا وال الجا  س  واو آ   الصممممممم ف ةردا طبقًا لموازنفدا ولق ا ات المجا       (:4المادة)

المخفصمممممممس ةردا   وله ان يفوب ئطلًا ايًا  ن صمممممممالحلاته المنصممممممموص عةردا ة  اما النظام 
إل اء اما الففوجض والف ةلمات الصمممممممممممممماد ة بمو به ألي  ن نوابه او ال مهاء او المهي جن وله 

 ئطلًا.

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

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

 هي جس الشمممممممؤون الماللس ة  الجا  س ا  الجدس المسمممممممؤولس عن إدا ة الشمممممممؤون الماللس ة  الجا  س  (:6المادة)
وتفولن قبض ا وال الجا  س وتحصممممممممممممرةدا ودةع االلفزا ات الماللس المف تبس عةردا  وذلك طبقًا لدما 

 د ة بمقفضاه.النظام والف ةلمات والق ا ات الصا
ا. المهي  المال  ة  الجا  س   سممممممممممممؤول ا ام ال ئلس عن حسممممممممممممابات الجا  س و  ا التدا الماللس         (:7المادة)

 والسجالت الخاصس بدا والمحاةظس عةن ا وال الجا  س والفحق،  ن تطلر، احكام اما النظام.
منوطمممس بدم  وتنظلم القرود ب. الموظفون الممممالرون  سمممممممممممممؤولون عن القلمممام بممماألعممممال المممماللمممس ال

 والحسابات والسجالت الماللس وةقًا لانظمس والف ةلمات الم مول بدا ة  الجا  س.
ج. كل  وظف  ال  ة  الجا  س   سمممؤول همممخصممملًا عن ايس ئسممما ة  اللس و اديس تةح، بالجا  س 

  ن   اء تقصر ه او ئطيه او إاماله.
 

 الفصــل الثالــث
 الموازنـــة

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

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

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

 و الحقدا وتا جخ تقهيمدا والللانات الم ةقس بدا.
وز ئالل السممنس الماللس  صممه  خصممصممات إ مماملس بمةح، الموازنس السممنوجس  عةن ان تفبع  ة  يج (:9المادة)

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

خصمممممصمممممات ة  الموازنس او  الحقدا ة  غر  األغ اب الف  حهدت ا. ال يجوز اسمممممف مال اي         (:10المادة)
 لدا.

يجوز عنه الحا س نقل  خصصات  ن ةصل إلن آئ  او  ن  ادة إلن ائ ى بمواةقس  جةس  ب.
األ ناء بناًء عةن تنسمممممممممممممرب ال ئلس ب ه الفأكه  ن عهم ت ا ب النقل  ع االلفزا ات الماللس 

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

 نه بثال س تواقلع  جفم س عةن الشممممممممممممملكات واوا   الصممممممممممممم ف المو دس لةلنوك وا  توقلع المهي  
يفوب بالفوقلع  ن يقوم ب مل اي  المال  وال ئلس و وظف آئ   ن الهائ ة الماللس  ولة ئلس ان
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 ندم ة  حالس غلابه وجفم تحوجل ةائض اإلي اد السمممممممممنوي  ن الموازنس إلن الشممممممممم كس لحسمممممممممابدا ة  
 اللنوك كما ي د ة  الموازنس المق  ة  ن  جةس األ ناء.

 
 الفصـــل الرابـــع
 النفقـــات

الص ف وتهقر، الم ا الت  وتقسلم النفقات وتحهيه ا. يصه  ال ئلس الق ا ات الخاصس بح  اءات        (:12المادة)
 طلل فدا وبلان الو ائ، الم ززة لةص ف وكلةلس تنظلم سنهات الص ف وإعهاداا وقرهاا.

ب. يفم الصمممممممم ف بمو ب المسممممممممفنهات الماللس الم فمهة ة  الجا  س ب ه تهقلقدا وإ ازتدا بالفوقلع 
  ن المهي  المال  و صادقس ال ئلس عةردا.

 ب بالفوقلع عةن الشلكات ال ئلس او  ن يفو ه  والمهي  المال   جفم رن.ج. يفو 
ا. تص ف ال واتب وال الوات واأل و  ب ه ئصم االقفطاعات المسفحقس بمو ب القوانرن واألنظمس  (:13المادة)

الناةمة ة  الممةكس األ دنلس الداهملس وذلك قلل  ال س ايام  ن ندايس كل هد   ولة ئلس ة  حاالت 
 يقه اا ان يق   ص ةدا قلل ذلك.

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

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

 الفصـــل الخامـــس
 اإليــــرادات

ا. ي ه المهي  المال  نماذج إيصمممممممممماالت القبض ال ئلسمممممممممملس والف علس والقسممممممممممائم ذات القلمس الماللس       (:14ادة)الم
 المحهدة.

يفم قبض األ وال لحسممممممماب الجا  س بمو ب إيصممممممماالت اصممممممموللس ي طن الهاةع نسمممممممخس  ندا  ب.
ن بدا ة  وجج ي قره  ملع المقلو ممممممات  ن تةك األ وال ة  حسمممممماب الفصممممممل والمادة المف ةقر

 الموازنس ال ا س لةسنس الماللس الجا جس.
ج. يصمممممممه   جةس األ ناء الف ةلمات الخاصمممممممس بح  اءات قبض امه األ وال وتسمممممممجرةدا وحفظدا 

 وإيهاعدا واإل  اءات الوا ب اتباعدا ة  حالس ةقهاندا.
حسممممممماب الجا  س ة  اللنك ا. عةن ا رن الصمممممممنهوق ان يودع  ملع المبال  المقلو مممممممس يو لًا ة        (:15المادة)

 الم فمه.
ب. تحفظ المقلو ممممممممممممممات ب ه إقفال اللنك ة  الخزانس الحهيهيس وتودع ة  اللنك الم فمه ة  الروم 

 الفال .
ت د األ وال المقلو ممممممممممس لحسمممممممممماب الجا  س لمن دة دا إذا ا ازت ذلك انظمس الجا  س والف ةلمات  (:16المادة)

 د ة  امه الحالس بفنسرب  ن المهي  المال   و واةقس ال ئلس.والق ا ات الصاد ة بمو لدا  وجفم ال  
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 الفصــــل الســـادس
 السل  واألمانات والكفاًلت

 لة ئلس المواةقس عةن إصها  سةفه  اللس ألي  ن األغ اب اآلتلس: (:17المادة)
  ا. سمممممممممةفس سمممممممممف  وإقا س لةموةه ة   دمس  سمممممممممملس او لةمةكف بح  اء بحث عةم   ن ال ا ةرن ة

عةن ان تسممممممممممممموى ب ه انفداء   الجا  س حسمممممممممممممب األنظمس والف ةلمات الم مول بدا ة  الجا  س
 المدمس وعودة المكةف  ن السف .

ب. سمممةفس ب ثس عةملس او دو ة ته جللس او نفقات تماك  سمممف  او اي نفقس ائ ى  ق  ة وةقًا لانظمس 
امه الحالس  ن المبال  الف  عةن ان تسمممممممممموى السممممممممممةفس ة    والق ا ات الم مول بدا ة  الجا  س
 يسفحقدا الشخص المي ص ةة له.

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

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

 (100ا. لة ئلس صمم ف سممةفس نفقات ألي  ن ال مهاء او المهي جن عةن اال يفجاوز  لة  السممةفس )      (:18المادة)
 دينا  لةمهي  لكل ةصل د اس  وتسهد السةفس حسب األصول. (50دينا  لة مره و)

ب. لة ئلس ان يواة، عةن صممممم ف سمممممةفس لفأ رن ئه ات عا س او لفسمممممهيه نفقات طا ئس او هممممم اء 
 لوازم  سف جةس عةن اال تفجاوز  لة  الف دينا   وتسهد حسب األصول.

ا. يكون الشخص المي تص ف له السةفس  سؤواًل بأ واله الخاصس عن قلمس السةفس وعةله ان يثلة       (:19المادة)
وعةن المهي    وذلك بو ائ، و سمممممفنهات ت زز ذلك  ا انف،  ندا لاغ اب المحهدة لدااسمممممفخهام  

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

وة    سممنس الماللسيفابع المهي  المال  تسممهيه السممةف بأوقاتدا وججب تسممهيه السممةفس قلل ندايس ال ب.
حالس عهم تسممممهيهاا يفم اقفطاعدا  ن  اتب  ن صمممم ةة له دة س واحهة  وإذا لم يكن ذلك كاملًا 

 تسهد السةفس  ن  اتب الشد  الفال .
تسمممف د  نه السمممةفس او  صمممرهاا دة س   ج. ة  حالس انفداء ئه س الموظف المي صممم ةة له السمممةفس

 واحهة او تسفقطع  ن كفرةس او كفالئه.
يقره ة  حسمماب األ انات اي  لة  دةع لةجا  س لم ي د عةله نص ة   وازنفدا او تم قبضممه لحسمماب  (:20مادة)ال

اي  دس ائ ى  وتهون الففاصمممرل الخاصمممس بدما الملة  ة  سمممجل األ انات وجخضمممع اما الملة   ن 
  ت د حرث ط جقس قبضممممممممه وقرهه وصممممممممالحلس صمممممممم ةه ألحكام اما النظام  وا ا األ انات األئ ى الف

لةجا  س  مممممن همممم وف ئاصممممس ةفخضممممع ة   داا او صمممم ةدا وةقًا لفةك الشمممم وف سممممواء اكان  داا 
 ب رندا ام بط جقس ائ ى تحق،  صةحس الجا  س.

كل ا انس ال يطالب بدا ب ه   و  ئمس سمممممممنوات  ن تا جخ قبضمممممممدا تقره إي ادًا لحسممممممماب الجا  س   (:21المادة)
 ا  س السمممممممف داداا او اإلعالن عن ذلك ة   كان با ز ة  عةن ان يفم تلةل  صممممممماحب األ انس بالم

 الجا  س  او بأيس وسرةس ائ ى يق  اا ال ئلس قلل انفداء تةك المهة.
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ا. يحهد ال ئلس بق ا   نه وبفنسممممرب  ن المهي  المال  الوظائف الماللس الف  يف تب عةن همممماغةدا       (:22المادة)
 ه الكفالس.تقهيم كفالس  اللس او عهللس و قها  ام

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

 المال .
 

 الفصــل السابـــــع
 الحسابات والسجالت والنماذج والبطاقات

ا. يحممهد المممهي  المممال  وة، األنظمممس والف ةلمممات وبمواةقممس ال ئلس انواع السمممممممممممممجالت والنممماذج       (:23المممادة)
والبطاقات والل ا ج واهممممكالدا الف  يجب  سممممكدا واسممممف مالدا وتنظلمدا إل بات الشممممؤون الماللس ة  

 الجا  س و بطدا.
 ع تصنلف الموازنس  تنظم حسابات الجا  س وتحهد اصول  سكدا وة، ئطس حسابلس تنسجم ب.

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

وججوز إتالةدمما ب ممه ذلممك وةقممًا لةف تربممات الف  يق امما ال ئلس. ولممه ان يواة،   ب ممه انفدمماء ال مممل بدمما
 دات الم نلس لفو لقدا.عةن تسةلم اي  ن امه السجالت إلن الج

 
 الفصــل الثامـــن

 الرقابة الداخلية والخارجية والتقارير
 

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

 هؤون الجا  س الماللس.
يلرن مله الو مممممممممممممع المال  لةجا  س  ن حرث   يقهم المهي  المال  لة ئلس تق ج ًا  اللًا همممممممممممممد جاً  ا.      (:26المادة)

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

  ن انفداء السنس الماللس.( يو ًا 45)
 ت رن اريس المهي جن  هق، حسابات قانونلًا لفهقر، الحسابات والفقا ج  الخفا لس. (:27المادة)

 

 

 

 الفصــــل التاســع
 أحكــام عامـة

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

 زام او حقوق  اللس  وذلك العفماده عنه تنفرم ذلك ال قه او االتفاق.عةردا اي الف
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عنه وقوع ائفالس او نقص ة  ا وال الجا  س او تزوج  ة  سممممممممممممجالتدا ودةات اا وقروداا  يف تب  (:29المادة)
عةن الموظف المسممؤول عن تةك األ وال والسممجالت والهةات  والقرود ان ي ةم المهي  المال  لرفولن 

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

ال ا ةرن و نازل الطةبس وهمممممممم وف تأ ر  اللهالت وتحهيهاا وكلةلس دة دا وااللفزا ات المف تبس عةن 
 ن بدا.المنفف ر

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

يصمممممه   جةس األ ناء الف ةلمات الفنفرميس والفنظلملس لفطلر، اما النظام بما ال يخالف احكا ه او  (:32المادة)
 يف ا ب   ه.
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 م(2018( لسنة )4النظام رقم )
 النظام الداخلي للرواتب والعالوات

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

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

وجق ا  ع  ا2018يسممممممممممن اما النظام االنظام الهائة  لة واتب وال الوات ة   ا  س     لسمممممممممنس  (:1المادة )
االنظام الهائة  ألعضمممممممممممماء الدريس الفه جسمممممممممممملسا واالنظام الهائة  لةموظفرنا وج مل به اعفبا ًا  ن 

 .(1)تا جخ إق ا ه  ن  جةس الف ةلم ال ال 
 
 ولالفصـــل األ 
 التعريفات

م يكون لةكةمات والعبا ات الفاللس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصممممصممممس لدا ادناه   ا ل (:2المادة)
 تهل الق جنس عةن ئالف ذلك:

  ا  س    . :الجامعـــة 
  جةس ا ناء الجا  س. :مجلس األمناء 
 . ئلس الجا  س :الرئيــــس 

 
 الفصـــل الثانــي

 الهيئة التدريسية وعالواتهم رواتب أعضاء
 

 ا. تحهد  واتب وعالوات اعضاء الدريس الفه جسلس ة  الجا  س وةقًا لسةم ال واتب اآلت :       (: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 اسفاذ
   100 250 445.100 445.100 الثانلس 
   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 الثانلس 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 ةال اب س عش   
   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  اعةن   بوف
 7 10 100 225 367 367 األولن اسفاذ  شا ك

   100 225 377 377 الثانلس 
   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 اعةن   بوف
 7 8 100 200 316.250 316.250 ألولنا اسفاذ  ساعه

   100 200 324.250 324.250 الثانلس 
   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 اعةن   بوف
 10 6 40 150 172.700 172.700 األولن  ه س
   40 150 178.1700 178.700 الثانلس 
   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 اعةن   بوف
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 ب. يحهد  اتب ال ئلس األساس  بأعةن   بوف ل تبس األسفاذيس.
ج. تحهد ال واتب األسممماسممملس لةمحا ممم جن المفف غرن حسمممب سمممةم  واتب نظ ائدم  ن اعضممماء اريس 

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

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

 المق  ة عنه حةول  وعهاا.
لدريس الفه جسممممملس والمحا ممممم  المفف غ و سممممماعه البحث والفه جس ال الوة ال ائةلس تصممممم ف ل ضمممممو ا (:4المادة)

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

ا. إلن عضممممممممممو اريس الفه جس األنثن او المحا مممممممممم ة المفف غس او  سمممممممممماعهة البحث والفه جس عن 
 اوالداا إذا كان والهام عةن قره الحلاة وغر  عا ز عن ال مل.

لثانوجس او ب. عن األوالد المين اتموا الثا نس عشمممم ة  ن اعما ام  ا لم يكونوا يواصممممةون د اسممممفدم ا
 الجا علس  وتقطع ال الوة الخاصس بدم ب ه ان يفموا تةك اله اسس او ينقط وا عندا.

يص ف ل ضو اريس الفه جس المي يش ل احه المناصب الفاللس عالوة تمثرل و لاةس هد جس عةن  (:6المادة)
ع له ة  الو ه الفال  هممممم جطس اال تصممممم ف لة ضمممممو اكث   ن عالوة واحهة بمو ب امه المادة وتهة

 امه الحالس ال الوة األعةن:
 دينا اً  200    :نائب الرئيس  
 دينا ا 175     :العميد  

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

ة  يفناسمممممب  ع ال تبس األكاديملس  وةقًا لةف ةلمات الف  يصمممممه اا عن كل سممممماعس ته جسممممملس ة ةلس  ل
  جةس األ ناء.

إذا اقفضممممممممة الحا س تكةلف هممممممممخص/ اهممممممممخاص ال يحمل/ يحمةون  ؤاالت عةملس او  تبًا  ب.
  ا علس ةةة ئلس  ان يحهد له /لدم  كاةأة حسب كفايس الشخص /األهخاص المكةف/المكةفرن.

 المخفل  كالفال : كل ساعس  خفل  ت ادل نصف ساعس ته جس. ج. تحسب الساعات ال مةلس ة 
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 الفصــل الثـالـــث
 رواتب الموظفين اإلداريين والفنيين وعالواتهم

قًا لسممممممممممممةم ا. 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( اتب األساسيالر  الفئة
 )دينار( فئة )دينار( السنوية 5 سنة 4 سنة 3 سنة 2 سنة 1 سنة معيشة

 ا األولن
 ب

253 
218 

260 
225 

267 
232 

274 
239 

281 
246 7 50% 45 

105 
 

 ا الثانلس
 ب

187 
157 

193 
163 

199 
169 

205 
175 

211 
181 6 40% 35 105 

 ا ثسالثال
 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  دنلس تسمممماوي ) *

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

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

 تب الموظفرن عنه ت ررندم األسس الفاللس:ي اعن ة  تحهيه  وا (:9المادة)
 ا. ي رن المين  ؤاةدم ال ةم  دون هدادة اله اسس الثانوجس ب قود او ب واتب  قطوعس.

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

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

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

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

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

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

 يصه  عنه  ن ت ةلمات.
 تص ف لةموظف ال الوات ال ائةلس الشد جس الفاللس: (:12المادة)

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

 .م3/4/2003تاريخ  11/3/2012/2013قرار مجلس األمناء رقم  (1)
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عةن انه إذا ت هدت زو ات المسمممممممممممممفح، لة الوة ي طن ال الوة عن زو س واحهة ةق  إال إذا كان 
عهد اوالد الموظف المين يفقا ممن عندم ال الوة اقل  ن ا ب س ةف طن ال الوة المخصممصممس لاوالد 

عندم ال الوات  لةزو ات األئ جات بشمممممم ف اال يزجه عهد الزو ات األئ جات  ع األوالد المين تهةع
 عةن ا ب س.

(  ن اما النظمام ال تهةع ال الوات المنصممممممممممممموص عةردما ة  تةمك 12بال غم  مما و د ة  الممادة ) (:13المادة)
 المادة.

 ا. إلن الموظفس ة  الجا  س عن اوالداا إذا كان والهام عةن قره الحلاة وغر  عا ز عن ال مل.
اعما ام  ا لم يكونوا يواصممممةون د اسممممفدم الثانوجس او  عن األوالد المين اتموا الثا نس عشمممم ة  ن ب.

 الجا علس  وتقطع ال الوة الخاصس بدم ب ه ان يفموا تةك اله اسس او ينقط وا عندا.
( سفون دينا ًا وال تص ف له امه ال الوة إذا 60لةمهي  عالوة الفنقل الشد جس و قها اا ) تص ف ا. (:14المادة)

  س.ئصصة له سلا ة  ن قلل الجا 
ب. ال تصمممم ف عالوة تنقل ألي  وظف عن المهة الف  يقضممممردا ة  ب ثس او دو ة او إ ازة عةملس 

 إذا كانة تةك المهة تزجه عةن  ال س اهد .
 يجوز لة ئلس ص ف عالوة ةنلس  ناسبس لمن تقفض  طلل س عمةه ئل ات و دا ات ةنلس   رنس. (:15المادة)

 
 الفصـــل الرابـــــع
 أحكام عامه
 

لمجةس األ ناء بناًء عةن تنسرب  جةس ال مهاء ان يمن  ال ا ةرن ة  الجا  س ايس عالوات ائ ى  (:16مادة)ال
 تقفضردا  صةحس الجا  س.

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

 .لم ي د مله نص ئاص ة  اما النظام يطل، قانون ال مل األ دن  السا ي المف ول  ملما (:18المادة)
يصممممممممه   جةس األ ناء الف ةلمات الفنفرميس والفنظلملس لفطلر، احكام اما النظام عةن اال تف ا ب  (:19المادة)

  ع احكا ه او تخالفدا.
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م(2018( لسنة )5النظام رقم )
 النظام الداخلي للوازم واألشغال

 جامعة جرش  في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 39 

 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

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

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

  ا  س    . :الجامعــــة
  جةس ا ناء الجا  س.  :مجلـس األمناء
 اريس  هي ي ه كس  ا  س    .   :هيئة المديريـن

  ئلس الجا  س.  :الرئيــــس
 عمره الكةلس او عمره النشاف الجا   .          :العميـــــد

  جةس عمهاء الجا  س.  :مجلس العمـداء
  هي  اي دائ ة ة  الجا  س او وحهة  ن وحهات الجا  س.  :المديـــــر

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

الكفب والو ائ، والهو جات والمخطوطات والخ ائ  وال سممممممممممائل الجا علس  :المـــــواد المكتبية
طس والل ا ج الالز س واألةالم والشممممم ائ  والصمممممو  واألسمممممطوانات واألهممممم  

 ألغ اب المكفبس.
إنشمممماء وصمممملانس المبان  والط ق والمنشممممآت الدنهسمممملس بمخفةف انواعدا  :األشغــــــــال

ال ائهة لةجا  س بما ة  ذلك إ  اء اله اسات واالسفشا ات والفحوصات 
المخل جس والمرهانلس واعمال المسمممماحس وو ممممع الفصمممما لم الخاصممممس بدمه 

 األه ال.
 الشخص الطلل   او الم نوي.     :ــــصالشخــــ

 اي هخص يفقهم ب  ب لالهف اك ة  عطاءات الةوازم او األه ال.:          المشـــــــتـرك
 اي هخص احرل عةله عطاء بفو جه الةوازم او تنفرم األه ال لدا.:    المتعهــد/المقـــاول

 ، باأله ال او الخه ات او الةوازم.اي هخص يقهم ئل ة ةنلس تف ة:         المستشــــــــار
 لجنس ال طاءات ة  الجا  س. :     لجنــة العطـــاءات
 لجنس المشف جات ة  الجا  س.     :لجنـة المشتريـــات

  من او قلمس الةوازم او كةفس األه ال حسب  قفضن الحال.:              السعـــــــــر

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

 
 تفولن دائ ة الةوازم المسؤوللات والمدام اآلتلس: (:3لمادة)ا

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

 حكام اما النظام.السة   و هى صالحرفه وةقًا أل
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 لةصممالحلات الفاللس  عةن ان ي اعن الحصممول عةن  (:4المادة)

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

 بق ا   ن  هي  الةوازم إذا كانة قلمس الةوازم ال تزجه عةن  ائف  دينا . .1
 بق ا   ن ال ئلس إذا كانة قلمس الةوازم ال تزجه عةن الف  دينا . .2
لةوازم عةن الف  دينا  ولم تفجاوز ئمسمممممممس آالف دينا  يفم هممممممم ا اا بق ا   ن إذا زادت قلمس ا .3

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

 بق ا   ن لجنس ال طاءات.
 طاءات و صممممادقس إذا تجاوزت قلمس الةوازم عشمممم جن الف دينا  يفم همممم ا اا بق ا   ن لجنس ال .5

 اريس  هي ي الش كس.
 ا. يقهم طةب ه اء الةوازم والمواد المكفللس إلن دائ ة الةوازم قلل  هة تكف  لةقلام بح  اءات الش اء. (:5المادة)

يفم همممممممم اء الةوازم والمواد المكفللس بمو ب طةب همممممممم اء صمممممممماد  عن ال مره او المهي  ي فمهه  ب.
ن يفضمن طةب الش اء وصفًا واملًا لةوازم المطةوب ه ا اا ال ئلس او  ن يفو ه ئطلًا عةن ا

و واصممفات كا ةس لدا  وجف تب عةن الجدس الف  تطةب همم اء اي لوازم ان ت زز طةلدا بشممدادة 
 ئطلس تؤكه عهم تواة  تةك الةوازم ة   سفودعاتدا.

 ج. ي اعن عنه طةب الش اء األ و  الفاللس:
 ل مل.ان تكون الةوازم   و جس لحسن سر  ا .1
 الفأكه  ن تواة  المخصصات ة   وازنس الجا  س. .2

 
 الفصــــل الثالــــث
 األشغـــــــال

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

 وجةدا حسب الخطس الم فمهة  ن  جةس األ ناء.الثابفس( الالز س لةجا  س وتهبر   وا د تم
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 ب. ط ح ال طاءات الخاصس بالمشا جع ال اسماللس اإلنشائلس 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.
 سمممؤوللس القلام بأعمال الصممملانس لاهممم ال الخاصمممس بالجا  س  باهممم ة او عن  يفولن قسمممم الصممملانس (:7المادة)

ط ج، المف دهين وةقًا لةصممممالحلات المنصمممموص عةردا ة  اما النظام او ة  ايس ت ةلمات تصممممه   
 بمو به.

 الفصـــل الرابـــع
 العطـــاءات

 ا عةن الو ه اآلت :ا. تؤلف ة  الجا  س لجنس تسمن )لجنس ال طاءات( يفم تشكرةد (:8المادة)
 ال ئلس/ ئلس الةجنس. .1
 نائب  ئلس الجا  س. .2
  هي  الشؤون الماللس. .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 الكةلس او الهائ ة الم نلس. .7

فظ القرود والسممممممممممجالت والمةفات ي رن ال ئلس ا رن سمممممممممم  لةجنس  ن  وظف  الجا  س يفولن ح 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 قلل ةف  ال طاءات.
ل طمماءات ا فممماعماتدمما بمهعوة  ن ال ئلس او  ن ينربممه كةممما دعمة الحمما مس لمملممك  ت قممه لجنممس ا ج.

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

دينممما  وذلمممك عن ط ج، ال طممماءات الف  تط حدممما وةقمممًا لاحكمممام  وال تفجممماوز عشممممممممممممم جن الف
 واإل  اءات المنصوص عةردا ة  اما النظام او ة  ايس ت ةلمات تصه  بمو به.

لةجنس ال طاءات هممممممممممممم اء لوازم و واد  كفللس لةجا  س بالففاوب  ع المف دهين وتةزجمدم تو جه تةك  (:9المادة)
س دون ط ح عطممماءات وذلمممك ة  اي  ن الحممماالت الفممماللمممس ب مممه الةوازم والمواد المكفللمممس المطةوبممم

 اسفه اج عهد  ناسب  ن ال  وب:
ا. ة  اي حالس اسمممممممممممممفثنائلس عا س يقه اا ال ئلس  وتفطةب  وا دفدا إ  اءات عا ةس ال تحفمل 

 الفأ رل.
 ب. إذا تق   توحره الصنف لةوازم والمواد المكفللس او الفقةرل  ن الفنوجع ةردا.

ل عةن ئه ات ةنلس او  دنلس او ئل ات عةملس ال تفواة  إال لهى  دس واحهة بالكفايس ج. لةحصممممممو 
 المطةوبس او المسفوى المق  .
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د. لش اء لوازم او  واد  كفللس او تقهيم ئه ات إذا كان ذلك يفم بالف اقه  ع  ؤسسات حكو لس او 
او ا و  الخه ات المطةوبس ت بوجس او  قاملس او كانة اسممممممممممممم ا  تةك الةوازم والمواد المكفللس 

  حهدة  ن قلل السةطات ال سملس.
امممممم. إذا كانة الةوازم والمواد المكفللس او الخه ات المطةوبس ال يمكن ه ا اا او الحصول عةردا او 

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

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

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

ازم المفما ةس المطةوب هممممممممممممم ا اا بمقفضمممممممممممممن احكام اما ال يجوز ألي  دس ة  الجا  س تجزئس الةو  (:10المادة)
النظام إلن صممممفقات  ف هدة ئالل السممممنس الماللس 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 

ة الةوازم  ن توةر اا لدا ة  صمممممممممممممفقس واحهة وة، احكام اما الماللس  ن كل عام. وذلك لفمكرن دائ  
 النظام.

يج ي تو جه الةوازم والمواد المكفللس وتنفرم األه ال بمو ب ه وف عا س تق  اا لجنس ال طاءات  ا. (:11المادة)
لدمه ال ايس تفضمممممممممممن كلةلس تسممممممممممهيه ا مان تةك الةوازم والمواد وإ  اءات تسممممممممممةمدا  ن المف دهين  

 هة الفسمممممةلم وتحهيه الف وجضمممممات عن الفأئر  ة  الفو جه او الفنفرم  وحاالت اإلعفاء  ندا  وتمهيه
كةلًا او  زئلًا وهممم وطه وا مان نسمممخ ال طاءات واإلعفاء  ندا وسمممائ  األ و  المف ةقس باإل  اءات 

 الفنفرميس لة طاءات.
طائةس  ةضممممممدا وُتَ ه ب. تقهم ال  وب   ةقس بالشمممممم وف ال ا س والخاصممممممس بأي عطاء وذلك تحة 

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

المحهد لففحه  عةن ان ينشممممممممممممم  اإلعالن وة  يو رن  ففالررن ة  صمممممممممممممحلففرن يو رفرن  حةرفرن 
اإل  اءات المف ةقس بال طاء بما ة  ذلك انواع الةوازم او المواد المكفللس او  فضمممممممممممممنًا الشمممممممممممم وف و 

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.

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

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

حب ع  ممممه او ت هيةه بممك ة  وق س  نه يودعدا ة  صممممنهوق ال طاءات قلل ألي  شممممف ك سمممم
 الموعه المحهد لفف  ال  وب  وجشف ف ة  ال  وب ان تكون  وق س حسب األصول.
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يف تب عةن المشممف ك ة  اي عطاء ان يقهم لةجنس ال طاءات كفالس بنكلس بملة  ال يقل عن ئمسممس  (:14المادة)
ي تقهم به او ان يقهم تأ رنًا نقهيًا ي ادل تةك النسمممممبس وال ينظ  ة  اي بالمائس  ن قلمس ال  ب الم

 ع ب غر    زز بالكفالس او الفأ رن.
ا. تفف  ظ وف ال  وب وتق ا األسممممممممم ا  المقه س ةردا  ن قلل  ئلس الةجنس او  ن قلل  ن يكفةه  (:15المادة)

صمس لة  وب تفضممن اسمماء  ن اعضمائدا  وجخفم كل ع ب  ع   ةقاته بخفم الةجنس وتنظم ئال
المشممممممف كرن ة  ال طاء و قها  قلمس الكةفس المقه س بكل ع ب والكفالس او الفأ رن الم ة، به واي 

   ةو ات ائ ى ت ااا لجنس ال طاءات   و جس وتوقع تةك الخالصس  ن قلةدا.
ه لففحه ب. لةجنس ال طاءات تأ رل ةف  صمممممنهوق ال طاءات لمهة ال تفجاوز سمممممب س ايام ب ه الموع

 عةن ان تلرن اسباب الفأ رل ة  ق ا اا.
إذا ط 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 اصممممممممممممحابدا دون ةفحدا واإلعالن   ة ائ ى عن ال طاء  وإذا كان 
ن  يقل عن  ال س يجوز لةجنس ال طاءات النظ  ة  ال طاء عهد ال  وب الوا دة ب ه اإلعالن الثا

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

ال طاء  ع   اعاة انسمممممب األسممممم ا  ود  س الجودة المطةوبس وإ كانلس الفنفرم  ممممممن المهة المحهدة 
هى قه ة المف ده او المقاول او المسمممممممممممفشممممممممممما  عةن القلام بال مل المطةوب حسمممممممممممب الشممممممممممم وف و 

 والمواصفات.
ب. إذا و هت لجنس ال طاءات ان األسممممممممممم ا   المقه س ة  اي عطاء   تف س او ال تفناسمممممممممممب  ع 
الفقهي ات المو ممممممممموعلس لةوزام والمواد المكفللس واعمال الصممممممممملانس  يف تب عةردا احه اإل  اءات 

 فاللس:ال
.  إل اء ال طاء والففاوب  باهممم ة  ع المين اهمممف كوا مله او  ع غر ام لةحصمممول عةن األسممم ا  1

والشمممممممم وف المناسممممممممبس  وتةزجم الةوازم والمواد المكفللس واعمال الصمممممممملانس بمو ب تةك األسمممممممم ا  
 والش وف.

 . إعادة ط ح ال طاء.2
  ذي ائفصمممماص  ن ال ا ةرن ة  الجا  س او غر ام لةجنس ال طاءات االسممممف انس بأي ئلر  او ةن (:18المادة)

ة  د اسممس اي عطاء او ال  وب المقه س مله  ما يهئل  مممن ائفصمماصممدا بمقفضممن احكام اما 
النظام  عةن انه ال يجوز له االتصال بأي  ن ذوي ال القس او المصةحس ة  ال طاء او المو وع 

 نس ال طاءات.المي كةف به اسفه او  ناقشفه مله إال بفكةلف  ن لج
ا. ب ه صهو  ق ا  اإلحالس يلة  المف ده المي احرل عةله ال طاء بالق ا  ئالل  هة اقصااا اسلوع  (:19المادة)

 ن تا جخ صمممممممممهو ه  وجؤئم توقل ه او توقلع وكرةه القانون  المفوب إلله الفلةل   وإذا ت م  تلةل ه 
النشممم  ة  صمممحلفس يو لس  حةلس واحهة عةن بدمه الط جقس ةةةجنس ال طاءات إ  اء الفلةل  بواسمممطس 

 األقل او بواسطس الفاكس.
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%(  ن قلمفه وذلك ئالل 10ب. يقهم المف ده المي احرل عةله ال طاء كفالس حسن تنفرم ت ادل )
المهة المحهدة ة  اما النظام  عةن ان تكون الكفالس سمممممممممممممما جس المف ول لةمهة المق  ة ة  ق ا  

 اإلحالس.
ماللس بالكفاالت والمممممفأ رنات الف  قه دا المف ده المي احرل عةله ال طاء بما ة  ج. يحففظ  هي  ال

ذلك كفالس حسمممممممممممممن الفنفرم وكفالس الصممممممممممممملانس  وت اد الكفاالت والفأ رنات األئ ى الف  قه دا 
األهمممممممممخاص المين لم تقلل ع و مممممممممدم إلردم إ ا بالل جه المسمممممممممجل عةن عناوجندم الملرنس عةن 

 م بالمات  قابل توقل دم عةن تسةمدا.ع و دم او تسةم إلرد
د. تحفظ ال رنممات الف  قممه ممة  ن الشمممممممممممممخص المممي احرممل عةلممه ال طمماء لممهى ا رن سممممممممممممم  لجنممس 
ال طمماءات  وت مماد ال رنممات األئ ى إلن اصمممممممممممممحممابدمما  وتصمممممممممممممب   ةكممًا لةجمما  ممس إذا لم يطةلوا 

الدا ة  قرود وجفم إدئ  اسمممممممممممف داداا ئالل  ال س  اهمممممممممممد   ن تا جخ اإلعالن عن ق ا  اإلحالس
 الجا  س وسجالتدا وةقًا لاصول ال سملس الم مول بدا.

ا. يوقع الشمخص المي احرل عةله اي عطاء عقهًا لفنفرمه وةقًا لةشم وف والمواصمفات المق  ة لةوازم  (:20المادة)
لانس المطةوبس ة  ال طاء  عةن ان ينص ة  ال قه عةن ان تةك  والمواد المكفللس واعمال الصممممممممممممم

والمواصفات واأل و  األئ ى الوا دة ة  دعوة ال طاء وة  الو ائ، الم ةقس او المةحقس به  الش وف 
 واألحكام واإل  اءات المنصوص عةردا ة  اما النظام ُتَ ه  زءًا  ن ذلك ال قه.

ب. ال يجوز لةمف ده المي احرل عةله اي عطاء لةجا  س ان يفنازل عنه او عن اي  زء  نه إلن 
ي صمممو ة  ن الصمممو  دون  واةقس ئطلس  سمممبقس  ن لجنس ال طاءات ووقفًا اي همممخص آئ  بأ

 لةش وف والضمانات الف  تق  اا.
إذا لم يقم المف ده المي احرل عةله ال طاء ب ه تلةل ه ق ا  إحالفه عةله بفوقلع عقه تنفرم ال طاء   (:21المادة)

لنظام ئالل ئمسممس عشمم  يو ًا  ن وتقهيم الكفاالت والفأ رنات المطةوبس  نه بمقفضممن احكام اما ا
تا جخ تلةل ه ق ا  اإلحالس ُيَ ه  سمممممممممفنكفًا عن تنفرم ال طاء وجصممممممممماد   لة  الكفالس او الفأ رن عةن 

 اهف اكه ة  ال طاء.
ا. إذا تخةف المف ده عن تنفرم ال طاء المي احرل عةله كةلا او  زئلًا او ئالف اي هممممممممممممم ف  ن  (:22المادة)

 اءات ان تفخم بحقه اإل  اءات الفاللس او ايًا  ندا:ال قه يح، لةجنس ال ط
 صمممماد ة ب ض الملة  المي قه ه ذلك المف ده كفالس اتأ رن حسممممن الفنفرما او ُ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 اي  .2

 %(  ن ذلك الف ق كنفقات إدا جس.15لله )ة ق ة  األس ا   ضاةًا إ
تقوم لجنمس ال طماءات بمأي إ  اء  ن اإل  اءات المنصممممممممممممموص عةردما ة  اممه الممادة والممادة  ب.
(  ن اما النظام ب ه تو له إنما  إلن المف ده المسمممممممممممممفنكف او المفخةف قلل تنفرم تةك 21)

 اإل  اءات ئالل اسلوع  ن تا جخه.
ناًء عةن تنسممممممممممرب  ن لجنس ال طاءات المواةقس عةن ان يه ج ة  دعوة ال طاء وهمممممممممم وف لة ئلس ب (:23المادة)    

عقه تنفرمه: زجادة كملس ايس لوازم و واد  كفللس او اعمال صممممممملانس تق   تو جهاا او تنفرماا لةجا  س 
بمو ب عطاء احرل بمقفضممممممن احكام اما النظام او تخةلضممممممدا همممممم جطس ان تحسممممممب قلمس الكملس 
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لمخفضممممممممس لفةك الةوازم والمواد المكفللس او اعمال الصمممممممملانس باألسمممممممم ا  المحهدة لدا ة  الزائهة او ا
%(  ن قلمس كا ل الكملس 25ال طاء  واال يفجاوز  جموع قلمس الكملس الزائهة/المخفضممممممممممممممس عن )

 المطةوبس ة  ال طاء اصاًل.
 الفصل الخامس
 تسلم اللوازم

ةم الةوازم والمواد المكفللس الخاصممممس بالجا  س الف  يفم تو جهاا ا. يشممممكل ال ئلس لجنس او اكث  لفسمممم (:24المادة)
 او تنفرماا ب طاء وتسةم  المساعهات والدبات.

 ب. لة مره او المهي  تشكرل لجنس السفالم الةوازم الف  يفم ه ا اا بصو ة  باه ة.
لانس الخاصمممممممممس بالجا  س ا. عةن الةجنس المشمممممممممكةس لفسمممممممممةم ايس لوازم و واد  كفللس او اعمال الصممممممممم (:25المادة)

بمقفضممممن  احكام اما النظام ان تنظم  حضمممم ًا بملك ئالل  هة ال تزجه عةن سممممب س ايام  ن تا جخ 
تسمممممممةم تةك الةوازم  والمواد المكفللس او اعمال الصممممممملانس وت ط  نسمممممممخس  نه لةمف ده  وعةن الةجنس 

انة  خالفس كةلًا او  زئلًا  ةض تسممممممممممممةم اي  ن الةوازم والمواد المكفللس او اعمال الصمممممممممممملانس إذا ك
لةمواصمممفات  والشممم وف المق  ة وذلك تحة طائةس المسمممؤوللس الفأديللس ألعضممماء الةجنس وتضممممرندم 
الف وجض عن ايممس ئسممممممممممممممما ة او  ممممممممممممم   تفحمةدمما الجمما  ممس  ن   اء  خممالفممس احكممام امممه الفق ة 

 وجقه اا/يقه ه الخل اء.
اعمال صممملانس لمخالففدا لةمواصمممفات والشممم وف  ب. إذا تم   ةض تسمممةم ايس لوازم و واد  كفللس او

المق  ة  يف تب عةن لجنس الفسمممممممممممممةم تلةل  ق ا اا بملك لةمف ده وله ح، االعف اب عةن الق ا  
ئالل سممممممب س ايام  ن تلةل ه إلله لهى الجدس الف  كانة قه اصممممممه ت ق ا   تو جه او همممممم اء او 

 دس ة  االعف اب ندائلًا.تةزجم تو جه او تنفرم اي  ندا  وجكون ق ا   تةك الج
ج. ُتَ ه الةوازم المكفللس المو دة لةجا  س قلل تسممممةمدا  ن الةجنس المخفصممممس بحكم األ انس  كما ُتَ ه 
الةوازم المكفللس الم ةو ممس لمخالففدا لةمواصممفات والشمم وف المق  ة إذا و هت ة   سممفودع تابع 

ال ا ةرن ة  الجا  س اسمممممممممف مالدا او  لةجا  س او لهيدا بحكم األ انس ايضمممممممممًا وال يجوز ألي  ن
اسممممف مال  زء  ندا بأي صممممو ة  ن الصممممو  وذلك تحة طائةس المسممممؤوللس الفأديللس وتضمممممرنه 
الف وجض عن ايمس ئسمممممممممممممما ة او  ممممممممممممم   يةح، بمالجما  مس  ن   اء  خمالفمس احكمام اممه الفق ة  

 وجقه اا/يقه ه الخل اء.
م  واه ال بمو ب اي عطاء كفالس صلانس ت ادل ئمسس بالمائس يقهم المف ده المي قام  بفسةلم لواز  (:26المادة)

 ن قلمفدا إذا كانة تفطةب ذلك  عةن ان 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

ةوازم ة  قرود المسممممممفودعات ب ه تسممممممةمدا  باهمممممم ة عةن ان تكون   ززة بمحضمممممم  يج ي إدئال ال (:27المادة)
الفسةم او بأ   ه اء الةوازم والفاتو ة او بوللصس الشحن الخاصس بدا  و سفنه إدئال عةن النموذج 

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

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

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

 ال ئلس لدمه ال ايس.
 يفم إاهاء الةوازم  ن الجا  س وةقًا لةصالحلات الفاللس: ا. (:31المادة)

وازم الم اد إاممها امما ال تزجممه عةن  ممائف  دينمما  ة  الم ة بق ا   ن ال ئلس إذا كممانممة قلمممس الة .1
نس الواحهة عةن  الواحهة عةن اال يزجه  جموع قلمس الةوازم المدهاة بدمه الط جقس ئالل السممممممممممممم

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

ال يزجه  جموع قلمس الةوازم المدهاة بدمه الط جقس ئالل السمممممممممممممنس الواحهة الم ة الواحهة  عةن ا
 عةن الف وئمسمائس دينا .

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

 الةوازم غر  الصالحس وتشطب قروداا وةقًا لةف ةلمات الف  يصه اا  جةس األ ناء. يفم إتالف (:32المادة)
تنظم  سمممفنهات إئ اج بالةوازم والمواد المكفللس الف  تم الفصممم ف بدا بالللع او اإلاهاء او اإلتالف  (:33المادة)

الف  تم بدا بمقفضممممن احكام اما النظام او ايس ت ةلمات تصممممه  بمو به  وجشمممما  ةردا إلن الط جقس 
 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 نلمممس ة  الجممما  مممس تصمممممممممممممنلف لواز دممما  (:34المادة)
 والمسفودعات الخاصس بدا.

 لجنس لج د  حفوجات  سفودعات الجا  س. ا. يشكل ال ئلس ة  ندايس كل عام (:35المادة)
ب. إذا نقل اي ا رن  سممممممفودع ة ةله تسممممممةلم الةوازم المو ودة ة   سممممممفودعه إلن ا رن المسممممممفودع 
الجهيه بمو ب قوائم   د  طابقس لقرود المسمممفودع او لةقرود ال سمممملس لفةك الةوازم  وجفم توقل دا 

 ل ردما. ن الط ةرن   ًا وجصادق ال ئلس المباه  عةن توق
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ج. إذا ت م  القلام بح  اءات الفسممةلم المنصمموص عةردا ة  الفق ة )ب(  ن امه المادة تفولن لجنس 
يشمكةدا ال ئلس   د  حفوجات المسمفودع وجسمةم المسمفودع  ن قلل الةجنس إلن المسمؤول الجهيه 

 وةقًا لةقوائم الف  نظمفدا الةجنس.
الفسممممممةلم او الج د المنصمممممموص عةردا ة  امه  د. إذا ظد  اي زجادة او نقص ة  اي  ن عمةلات

المادة  تنظم قوائم  سمممممممممممممفقةس لكل  ن الزجادة او النقص وتوقع  ن  ملع األهمممممممممممممخاص المين 
 اهف كوا بفةك ال مةلس.

يكون ال مره او المهي   سمممممممممممممؤواًل عن الةوازم المصممممممممممممم وةس لكةرفه او دائ ته وجقوم بم اقبس كلةلس  (:36المادة)
 سففادة  ندا ة  األغ اب المق  ة لدا و فاب فدا.اسف مالدا وحسن اال

 
 الفصل الثامن
 أحكــام عامــة

عةن  ملع ا ناء المسفودعات والموظفرن المين تناف بدم اعمال ا ناء المسفودعات او ت ده إلردم  (:37المادة)
 لوازم ان يقه وا كفاالت  اللس  صهقس  ن كاتب ال هل بالقلمس الف  يحهداا ال ئلس.

يصمممممممه   جةس األ ناء الف ةلمات الخاصمممممممس بمدام ا ناء المسمممممممفودعات و سمممممممؤوللاتدم و  د لوازم  (:38دة)الما
 الجا  س و و وداتدا.

يحهد ال ئلس الجدس المخولس بالفوقلع نلابس عن الجا  س عةن ال قود واالتفاقلات الف  تنظم تنفرمًا  (:39المادة)
 المنصوص عةردا ة  اما النظام. لةق ا ات الصاد ة عن الةجنس والةجان الف علس

ال يجوز إ  اء اي  حو او كشمممم  او هممممطب ة  الهةات  او السممممجالت او الطةبات او المسممممفنهات  (:40المادة)
المف ةقس بالةوازم او القلام بأي إ ممممممماةس إلردا او برن سمممممممطو اا  وججب ان يفم الفصممممممموجب ألي قره 

باإل مماةس إلن توقلع الشممخص المي سممةم او  بالحل  األحم  وان يوقع عةله الشممخص المي قام به 
 تسةم الةوازم الف  وقع الخطأ ة  قرهاا.

إذا تسلب اي  ن ال ا ةرن ة  الجا  س او  ن سواام ة  ةقه لوازم او إتالةدا عن قصه او بسلب  (:41المادة)
ر، ة  الخطأ او اإلامال وكانة قلمس امه الةوازم تزجه عةن  ائس دينا  يشمممممممممكل ال ئلس لجنس لةفحق

المو مممممممموع تقهم نفائجه إلله التخاذ الق ا  المناسممممممممب بشممممممممأنه حفاظًا عةن ا وال الجا  س  وا ا إذا 
كانة تةك القلمس او الكةفس اقل  ن  ائس دينا  ي  م المفسمممممممممممملب بقلمس تةك الةوازم بق ا   ن ال مره 

 او المهي  المخفص.
نقولس إذا كانة ةائضممممممممممممممس عن حا فدا او كانة   هة يفم تأ ر  ا وال الجا  س المنقولس وغر  الم (:42المادة)

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

يصمممممممه   جةس األ ناء الف ةلمات الفنفرميس والفنظلملس الف  ي ااا  ناسمممممممبس لفطلر، اما النظام عةن  (:43المادة)
  تف ا ب  ع احكا ه او تخالفدا.اال

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

 جامعة جرش  في
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 م(2018(( لسنة 6نظام رقم )ال
 لمراكز العلمية في جامعة جرشالنظام الداخلي ل

 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 ةملس ة   ا  س     لسمممممممممممنس (:1المادة)
 . (1)اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا ه  ن  جةس الف ةلم ال ال 

 يكون لةكةمات والعبا ات الفاللس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصممممممصممممممس لدا ادناه  ا لم :(2المادة)
  .تهل الق جنس عةن ئالف ذلك

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

  . ئلس الجا  س :الرئيـــس
  .اي   كز عةم  ينشأ ة  الجا  س  :المركـــز
  . هي  الم كز ة  الجا  س  :المديـــر

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

  .السفشا ات او ت ةلم الة ات او غر اا) الفه جب او الفأارل ( او القلاس والفقوجم او تقهيم ا
يكون لكل   كز  هي  ي رنه ال ئلس ب ه االسمممممممممممممفيناس ب اي  جةس ال مهاء لمهة سمممممممممممممنفرن قابةس  (:4المادة)

 لةفجهيه.
 يجوز لةم كز  ن  اهممممداداتا وةقًا لنظام  ن  اله  ات ال ةملس والشممممدادات ة  الجا  س  إذا كانة (:5المادة)

 تسم  بمن   ثل امه الشدادات.طلل س ااهاف الم كز 
 ي رن ال ا ةون ة  الم كز وةقًا ألنظمس الجا  س وت ةلماتدا وجخض ون ألحكا دا. (:6المادة)
ظام  يصممه   جةس األ ناء الف ةلمات الفنفرميس والفنظلملس الف  ي ااا  ناسممبس لفطلر، احكام اما الن (:7المادة)

وو ممممع هلكةه الفنظلم  وغر  ذلك  ن الشممممؤون  بما ة  ذلك تحهيه األاهاف الخاصممممس بكل   كز
 الف  تدم الم كز  بما ال يخالف احكا ه. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 مجلس التعليم العالي هذا النظام بموجب قراره رقم    في جلسته رقم    تاريخ أقر (1)
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 م(2018( لسنة )7النظام رقم )
 النظام الداخلي لمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات

 جامعة جرش في
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 م(2018( لسنة )7نظام رقم )ال
 ي لمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات في جامعة جرشالنظام الداخل

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

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

 يكون لةكةمات والعبا ات الفاللس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصممممممصممممممس لدا ادناه  ا لم (:2المادة)
  :تهل الق جنس عةن ئالف ذلك

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

  .جا  س ئلس ال  : الرئيـــــس
  . جةس عمهاء الجا  س  :مجلس العمـداء
  .كل د  س تمنحدا الجا  س لةطالب المي اكمل د اسس  فطةباتدا بنجاح :الدرجة العلمية
كل د  س تمنحدا الجا  س ألي همممممممممممممخص تقهي ًا لفمرزه بكفايفه ال ةملس  :الدرجة الفخرية

  .و نجزاته ة   جال  ن المجاالت اإلنسانلس وئه س المجفمع
 : كل هدادة تمنحدا الجا  س لمن اكمل ةردا د اسس  فطةبات تةك الشدادة. الشهادات العلمية

  :تمن   ا  س     اله  ات ال ةملس واله  ات الفخ جس والشدادات اآلتلس (:3المادة)
  .ا. د  س البكالو جوس

األ ناء بناء عةملس او ةخ جس او هممممدادات ائ ى يج ي إحها دا بفوصمممملس  ن  جةس  د  سب. ايس 
  .عةن تنسرب  ن  جةس ال مهاء وبمواةقس  جةس الف ةلم ال ال 

ا. تمن  اله  ات ال ةملس والشممدادات بق ا   ن  جةس ال مهاء بناًء عةن تنسممرب  ن  جةس الكةلس  (:4المادة)
 المخفص او  هي  الم كز المخفص. 

 نسرب  ن  ئلس الجا  س. الفخ جس بق ا   ن  جةس ال مهاء بناًء عةن ت اله  اتب. تمن  
ا. تحهد المفطةبات والشمممم وف الالز س لمن  اله  ات ال ةملس والشممممدادات  والحقول والفخصممممصممممات  (:5المادة)

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

اله  ات الفخ جس بمو ب ت ةلمات يصممممممممه اا  جةس  والشمممممممم وف الالز س لمن  المفطةباتب. تحهد 
 ال مهاء لدمه ال ايس وجق اا  جةس األ ناء. 
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 م(2018( لسنة )8النظام رقم )
 النظام الداخلي للبحث العلمي

 جامعة جرش في
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

 م(2018( لسنة )8نظام رقم )ال
 رشالنظام الداخلي للبحث العلمي في جامعة ج

 م 2018( لسنة 18( من قانون الجامعات األردنية رقم )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 ةلم ال ال 

 للس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصممممممصممممممس لدا ادناه  ا لميكون لةكةمات والعبا ات الفا (:2المادة)
 تهل الق جنس عةن ئالف ذلك: 

 او كل  ده عةم   نظم يدهف إلن تنملس الم ا ف اإلنسانلس.  البحــث العلمـــي:
 . ا  س      :الجامعــــــة
  . ئلس الجا  س  :الرئيــــــس

  . جةس عمهاء الجا  س  :مجلس العمــداء
  .كل كةلس ة  الجا  س  :الكليـــــــة
 دائ ة  طلوعات الجا  س. :               الدائرة

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

  . ئلس لجنس البحث ال ةم  ة  الجا  س  :رئيـس اللجنــة
 البحث ال ةم  ة  الكةلس.لجنس  :           اللجنة

كل  ن يفولن القلام بالبحث وة، اما النظام والف ةلمات الصاد ة  : الباحــــــث 
 بمو به سواًء اكان عضوًا ة  اريس الفه جس ام  حا  ًا  فف غًا ام  ن

 األكاديمررن ة  الجا  س. 
 كل  ادة تنش  ة   جةس او دو جس عةملس  حكمس.   :البحـــــــث
 كل  جةس صاد ة عن  ا  س    .  :ـــــةالمجلــ

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

 .ب. ا ب س اعضاء  ن اريس الفه جس يخفا ام  جةس ال مهاء لمهة سنفرن قابةس لةفجهيه
ي والخل ة  من لدم صمممةس بالبحث ال ةم  ج. يجوز ائفلا  عضمممو  ن ئا ج الجا  س  ن ذوي ال ا

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

  .ا. اقف اح سلاسس البحث ال ةم  ة  الجا  س واولوجاته
 ال ةم .  ب. و ع اسس الف اون والفنسر،  ع الجدات األئ ى الم نلس بالبحث

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

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

 ف ة، بالبحث ال ةم . ز. اي ا و  ائ ى ت
 تشمل صالحلات عمره البحث ال ةم  و سؤوللاته:  (:5المادة)

 ا. تنفرم سلاسس البحث ال ةم  ة  الجا  س وتنظلم هؤونه ودعمه وتشجل ه. 
  .ب. إعهاد  ش وع الموازنس السنوجس لةبحث ال ةم 

 ج.  فاب س  ش وعات البحوث ال ةملس دائل الجا  س وئا  دا. 
 ل  ع المؤسسات ذات الصةس بالبحث ال ةم .د. االتصا

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

 المحةلس. 
 ب. يكون الهعم المال  لةبحث ال ةم   ن  و دين اساسررن:

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

  ن  غر   ش وطس ت طن لهعم البحث ال ةم  ة  الجا  س.  .ا
 ن  تهةع لةجا  س  شمممممم وطس بح  اء بحوث عةملس ة   وا مممممملع ئاصممممممس او  لادين  .ب

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

ل ئلس الجا  س بناًء عةن تنسممرب عمره البحث ال ةم  المسممفنه إلن توصمملس  جةس القسممم و جةس  (:7ادة)الم
الكةلس الم نلس ان يواة، عةن تف ج  عضمممممممممممممو اريس الفه جس ة  الجا  س كةلًا او  زئلًا لة مل ة  

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

 جةس الكةلس او  جةس القسم حسب  قفضن الحال وتفولن امه الةجان هؤون البحث ال ةم  كل 
  .حسب ائفصاصدا

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

يصممممممممممممممه   جةس ال مهاء الف ةلمات الفنفرميس والفنظلملس لفطلر، اما النظام عةن اال تف ا ب  ع  (:10المادة)
  .احكا ه او تخالفدا
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 م2018( لسنة 9نظام رقم )ال
 نظام الداخلي لالنتقال والسفر والمياومات في جامعة جرشال

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

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

م يكون لةكةمات والعبا ات الفاللس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصممممصممممس لدا ادناه   ا ل (:2المادة)
 تهل الق جنس عةن ئالف ذلك:

  ا  س    . : الجامعـــــة 
  جةس ا ناء الجا  س. :مجلس األمنـاء 
  ئلس الجا  س. : الرئيـــــس 
 عمهاء الكةلات والبحث ال ةم  والنشاف الجا   . : العمـــــداء 

 يقسم المشمولون بدما النظام عةن الشكل الفال : (:3المادة)
  ئلس  جةس األ ناء و ئلس الجا  س ا. الفيس الخاصس:  
 اعضاء  جةس األ ناء ونواب  ئلس الجا  س وال مهاء ب. الفيس األولن:  
 تمة المشا كون واألساتمة المساعهون األساتمة واألسا ج. الفيس الثانلس:  

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

 :(2)والملاو ات وة،  ا او  ثلة ة  الجهول الفال 

 طائرة باخرة قطار سيارة ركاب الفئة
 المياومات لكل ليلة

 خارج المملكة داخل المملكة
 250 60 اولن اولن اولن كا ةس الخاصس
 175 50 اولن اولن اولن كا ةس األولن
 140 40 سلاحلس اولن اولن كا ةس الثانلس
 115 30 سلاحلس  انلس  انلس  ق ه الثالثس
 95 25 سلاحلس  انلس  انلس  ق ه ال اب س

 
تهةع له الجا  سنصف الملاو ات  ً إذا كان المكةف بال مل ال سم  دائل او ئا ج اللالد  سفضاةا (:5المادة)

 (.4المنصوص عةردا ة  المادة )

                                                 
 عالي هذا النظام بموجب قراره رقم    في جلسته رقم    تاريخأقر مجلس التعليم ال (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  ًا او  وًا باإل اةستفحمل الجا  س نفقات السف  ب ًا او بح   (:6المادة)
المضلفس ذلك   وعةن الموظف إب از تماك سف ه لةجدس الماللس المسؤولس ة  الجا  س لفسوجس نفقات 

 سف ه.
الجا  س و نهوبواا ووةوداا ال سملس  اإل املس الف  قه يفكلهاا  مثةو لة ئلس اعفماد المص وةات (:7المادة)

ء تمثرةدم لةجا  س ة  الخا ج الف  تكون   و جس  والجا  س غر   سؤولس عن المصا جف ا نا
 الشخصلس.

 ممممممن  لة ئلس اتخاذ  ا ي اه  ناسمممممبا ة  الحاالت الف  يشمممممف ك ةردا اهمممممخاص  ن ئا ج الجا  س (:8المادة)
 . دمس  سملس الوةود الم سةس  ن قلل الجا  س وة 

ات طما ئمس إذا ت  ب  مثممل او  مثةو الجمما  ممس لم ب او حمادث بممما يكفممل لة ئلس تقممهي  ايمس نفقمم (:9المادة)
 الخه س األةضل لممثل او  مثة  الجا  س.

تص ف بمواةقس ال ئلس  سةفه سف  ت ادل الملاو ات المقه ة لةموظف  عةن ان تسوى امه السةفس  (:10المادة)
 ئالل اسلوع  ن عودة الموظف  ن سف ه.

  سؤول عن تنفرم امه الف ةلمات.  ئلس الجا  س (:11المادة)
 ة  األحوال الف  لم تفناولدا احكام اما النظام يق    جةس ال مهاء  ا ي اه  ناسبًا ة  كل حالس. (:12المادة)
يصمممممممه   جةس األ ناء الف ةلمات الفنفرميس والفنظلملس الف  ي ااا  ناسمممممممبس لفطلر، اما النظام عةن  (:13المادة)

 او تخالفدا.اال تف ا ب  ع احكا ه 
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 م(2018( لسنة )10نظام رقم )ال
قم ألردنية ر ( من قانون الجامعات ا10النظام الداخلي لتأديب الطلبة  في جامعة جرش صادر بمقتضى المادة )

 م2018( لسنة 18)
 

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

لم تهل يكون لةكةمات والعبا ات اآلتلس حرثما و دت ة  اما النظام الم ان  المخصمممممممصمممممممس له ادناه  ا  (:2المادة )
 الق جنس عةن ئالف ذلك:

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

 طةبس  ا  س      :الطلبــــة
  جةس تأديب الطةبس :مجلس التأديب

الجمما  ممس  وجخضممممممممممممم ون لاحكممام واإل  اءات الفممأديللممس تسممممممممممممم ي احكممام اممما النظممام عةن  ملع طةبممس  (:3المادة)
 المنصوص عةردا مله او ة  ايس ت ةلمات تصه  بمو به.

ت ه األعمال والفصممممممممممممم ةات الفاللس  خالفات تأديللس ت  ب الطالب المي ي تكب ايًا  ندا لة قوبات  (:4المادة)
 بمو به:الفأديللس المنصوص عةردا ة  اما النظام او ة  الف ةلمات الصاد ة 

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

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

ف او الك ا س او األئالق او  خل بحسن السر ة والسةوك او ن هأنه اإلساءة ج. اي ة ل  اس بالش  
إلن سمممممممممممممم س الجا  س او ال ا ةرن ةردا  بما ة  ذلك اي ة ل  ن اما القلرل ي تكبه الطالب ئا ج 

 الجا  س ة   ناسبس تشف ك ةردا الجا  س او نشاف تقوم به.
جا  س  ن غر  ت ئلص او إذن  سمممممممل،  ن د. المشممممممما كس ة  اي تنظلم او نشممممممماف او تجمع دائل ال

الجدات المخفصممممممممممممس ة  الجا  س  او االهممممممممممممف اك ة  اي عمل يخل بالقواعه الفنظلملس الناةمة ة  
 الجا  س  او الفح جض عةله.

 ام. اسف مال  بان  الجا  س ل ر  األغ اب الف  اعهت لدا او اسف مالدا دون إذن  سل،.
 ائ  بالكةلات او الفل عات  ن دون إذن  سل،.و. توزجع النش ات او إصها    ائه ح

ز. اإلئالل بالنظام واالنضممممباف المي تقفضممممله المحا مممم ات او النهوات او األنشممممطس الف  تقام دائل 
 الجا  س.

 ح. اي إاانس او إساءة ي تكلدا الطالب بح، عضو اريس الفه جس او اي  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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 ولس وغر  المنقولس.ف. إتالف  مفةكات الجا  س المنق
 ي. الفزوج  ة  الو ائ، الجا علس او اسف مال األو اق المزو ة ة  اي اغ اب  ا علس.

 ك. إعطاء و ائ، واوجات  ا علس لة ر  بقصه اسف مالدا بط جقس غر   ش وعس.
 ل. س قس اي  ن  مفةكات الجا  س او ايس ا وال  مةوكه لة ر  دائل الجا  س.

ق  ع الطةبس او اهمممخاص آئ جن عةن ا تكاب اعمال عنف او  شممما  ات  مممه م. الفح جض او االتفا
 طةبس او اهخاص آئ جن دائل الجا  س او  مفةكاتدا.
 ن.  خالفس انظمس الجا  س او ت ةلماتدا او ق ا اتدا الناةمة. 

 النحو الفال : ظام عةن(  ن اما الن4تحهد ال قوبات عةن المخالفات الفأديللس لةطالب الوا دة ة  المادة ) (:5المادة)
 ا. الفنلله الخط .

 ب.اإلئ اج  ن قاعس الفه جس  واسفهعاء األ ن الجا    عنه الض و ة إلئ ا ه.
 ج. الح  ان  ن حضو  ب ض  حا  ات المواد الف  يخل الطالب بالنظام ا ناء ته جسدا.

ث   ن الم اة، الجا علس د. الح  ان لمهة  حهدة  ن االسمممممممففادة  ن الخه ات الف  يقه دا   ة، او اك
 الف  تم ا تكاب المخالفس ةردا.

اممممممممممممممممم. الح  ان لمهة  حهدة  ن  ما سمممس نشممماف او اكث   ن األنشمممطس الطالبلس الف  ا تكلة المخالفس 
 ةردا.

 و. اإلنما  به  اته الثالث: األول او المزدوج او الندائ .
 ز. اعفبا  الطالب  اسبًا ة   ادة او اكث .

 جرل ة   ادة او اكث   ن  واد الفصل المي تقع مله المخالفس.ح. إل اء الفس
 ال  ا س بما ال يقل عن قلمس  ثة  الش ء او األهلاء الف  اتةفدا الطالب.-طم

 ي. الفصل المؤقة  ن الجا  س لمهة ةصل د اس  او اكث .
 ك. الفصل الندائ   ن الجا  س.

 لس تزوج  او احفلال ة   فطةبات الحصول عةردا.ل. إل اء ق ا   ن  الشدادة إذا تلرن ان انالك عمة
إذا  ممممممممممممب  الطالب ة  ا ناء تأديس اال فحان او االئفبا   فةبسممممممممممممًا بال ش او  لة نفلجس الفحقر، انه  (:6المادة)

 حاول ال ش او اهف ك او ه ع مله توقع عةله ال قوبات اآلتلس  نف دة او  جفم س.
 االئفبا .ا. اعفبا ه  اسبًا ة  ذلك اال فحان او 

 إل اء تسجرةه ة  بقلس المواد المسجةس له ة  ذلك الفصل. ب.
 ج. ةصةه  ن الجا  س لمهة ةصل د اس  واحه ية  الفصل المي  ب  مله.

ا. توقع عةن الطالب المي اتف،  ع طالب آئ  او همممممممممممممخص آئ  عةن الهئول لفأديس ا فحان او  (:7المادة)
 م س:ائفبا  بهاًل  نه ال قوبات اآلتلس  جف

 اعفبا ه  اسبًا ة  ذلك اال فحان او االئفبا . -1
 .إل اء تسجرةه ة  بقلس 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  مله.
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بهاًل  ن طالب آئ  ال قوبات الفماللمس ب. كمما توقع عةن الطمالب المي دئل اال فحمان او االئفبما  
  جفم س:

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

 المي  ب  مله.
ن الجدات القضممممائلس ج. إذا كان الشممممخص المي دئل قاعس اال فحان  ن غر  طةبس الجا  س يحال إل

 المخفصس.
تحفظ ق ا ات ة ب ال قوبممات الفممأديللممس ة   ةف الطممالممب لممهى عمممادة همممممممممممممؤون الطةبممس  وتلة  الجدممس  (:8المادة)

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

 تحفسب لةطالب المفصول ةصاًل  ؤقفًا اي  واد يه سدا ئالل  هة ةصةه ة  اي  ا  س ائ ى. ال ا. (:9المادة) 
 ب.ال يح، لةطالب المحال إلن الفحقر، ان ينسحب  ن اله اسس قلل انفداء الفحقر،   ه.

 ج. توقف إ  اءات تخ جج الطالب إلن حرن اللة ة   و وع المخالفس الف  ا تكلدا.
ف  جةس الكةلس ة  الشمممممد  األول  ن كل عام  ا    لجنس  ن  ال س اعضممممماء باإل ممممماةس يؤل -1ا.  (:10المادة)

إلن عضمممو  ابع احفلاط   ن اعضممماء الدريس الفه جسممملس ة  الكةلس  وذلك لةفحقر، ة  المخالفات الف  
 ي تكلدا الطةبس دائل  بان  الكةلس.

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

عضممممممو  ابع احفلاط   ن اعضمممممماء الدريس الفه جسمممممملس ة  الجا  س  وذلك لةفحقر، ة  المخالفات الف  
ي تكلدا الطةبس ة  ح م الجا  س ئا ج  بان  الكةلات  وججوز لة مره ة  حالس الضمممم و ة تشممممكرل اكث  

  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
 ا.المناسبس بشأند

ا. يؤلف  جةس ال مهاء ة   طةع ال ام الجا     جةسًا تأديللًا يفكون  ن عمره هؤون الطةبس  ئلسًا   (:11المادة)
وعمره كةلس الحقوق وعمره الكةلس الف  يفب دا الطالب و ال س اعضمماء  ن الدريس الفه جسمملس ة  الجا  س 

ا  س  وذلك لةنظ  ة   خالفات الطةبس وجفم تسمممملس عضمممو  ابع احفلاط   ن الدريس الفه جسممملس ة  الج
 المحالس إلله  ن عمره هؤون الطةبس او  ن عمهاء الكةلات حسب  قفضن الحال.

 ب. تكون  هة الةجنس سنس واحهة قابةس لةفجهيه. 
 ج. لمجةس ال مهاء ة  حاالت ئاصس ان يسفلهل ب ئلس  جةس الفأديب  ئلسًا آئ  لمهة  حهدة. 

الفحقر، و جةس الفأديب اللة ة  القضممممممايا المحالس إلردا/إلله ئالل  هة ال تفجاوز ا ب س عةن لجان   (:12المادة)
عشممممم  يو ًا  ن تا جخ إحالفدا  ن الجدات المخفصمممممس ول ئلس الجا  س تمهيهاا إن اقفضمممممة الظ وف 
ذلك وعةن الطالب المخالف المثول ا ام لجان الفحقر، او  جةس الفأديب ئالل امه المهة ولةجان 
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حقر، و جةس الفأديب الح، ة  إصممممممممممممممها  ال قوبس غلابلًا إذا لم يمثل الطالب المخالف ب ه تلةل ه الف
 عن ط ج، اإلعالن ة  الكةلس لةم ة الثانلس.

إذا انفدة المهة المحهدة ألي لجنس  ن لجان الفحقر، و جةس الفأديب  تسممممفم / يسممممفم  ة   ما سممممس  (:13المادة)
 ل لجان  هيهة  جةس  هيه تحل/يحل  حةدا/ حةه.صالحلاتدا/صالحلاته إلن ان تشك

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

 الطالب. (  ن اما النظام ئطلًا عةن5و)ب( و)ج(  ن المادة )
(  ن 5ب. لة مره ح، إيقاع ال قوبات المنصوص عةردا ة  الفق ات  ن )ا( إلن )ف(  ن المادة )

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

 بال قوبس المناسبس لةمخالفس الم  و س عةله.
 ملع الق ا ات الفأديللس ندائلس  باسممفثناء ال قوبات المنصمموص عةردا ة  الفق ات )ي( و )ك( و تكون  (:15المادة)

(  ن اما النظام  إذ يح، لةطالب ان يسمممممممممممفأنف لهى  جةس ال مهاء اي ق ا   ندا 5)ل(  ن المادة )
ادق ئالل ئمسمممس عشممم  يو ًا  ن تا جخ صمممهو  الق ا  او إعالنه ة  الكةلس  ولمجةس ال مهاء ان يصممم

عةن الق ا ات المفخمة بشمممممممممأن ال قوبس او ي هلدا او ية ردا  وإذا لم يسمممممممممفأنف الطالب ق ا  ال قوبس ُيَ ه 
 الق ا  الفأديل  الصاد  بحقه ندائلًا.

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

ل ئلس الجا  س ان يفولن ائفصمماصممات  جةس الفأديب ة  الجا  س المنصمموص عةردا ة  اما النظام  (:17المادة)
ة  حالس الضم و ة  ثل حهوث  شما  ات او هم ب او اعفهاء عةن  مفةكات الجا  س او ا مط اب او 

 ة  امه الحالس إلن  جةس ال مهاء. إئالل بالنظام ةردا و يلة   ئلس الجا  س ق ا ه
لةجا  س االسمممممممفم ا  ة  إ  اءاتدا الفأديللس المنصممممممموص عةردا ة  اما النظام حفن لو كانة المخالفس  (:18المادة)

  نظو ة لهى  دس ائ ى.
يصمممممممممممممه   جةس األ ناء ايس ت ةلمات تنفرميس او تنظلملس ي ااا  ناسمممممممممممممبس لفطلر، اما النظام عةن اال  (:19المادة)

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

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

ة  امه الف ةلمات الم ان  المخصمممصمممس لدا ادناه   ا  يكون لةكةمات والعبا ات الفاللس حرثما و دت (:2المادة)
 لم تهل الق جنس عةن ئالف ذلك:

  . ا  س       :الجامعــــــة
  ئلس الجا  س.    :الرئيـــــــس

  جةس عمهاء الجا  س    :مجلـس العمـــداء
 عمره الكةلس او اي عمره بالجا  س.   :العميــــــــد
 ررن والف قلس.لجنس الف    :اللجنــــــــة

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

ـــة األولى ـــة الفئ  Journal Citationقممممماعمممممهة الللمممممانمممممات ال مممممالملمممممس ):  جةمممممس  مممممه  مممممس ة  مجل
Reports( مممممممن )ISI Web of Knowledge  (  او  ن ال تبس )ب( او اعةن

 (.ERAاو  ا ي ادلدا  من قائمس  جالت الفمرز ة  البحث ال ةم  ة  اسف اللا )
بحث  :  جةس تصه  عن دا  نش  عالملس او  معلس عةملس او  ا  س او   كز مجلة الفئة الثانية

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

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

ش  عالملس او  معلس عةملس او  ا  س او   كز بحث   جةس تصه  عن دا  ن: مجلة الفئة الثالثة
وبصو ة  نفظمس  ولدا اريس تح ج   وتكون البحوث المنشو ة ةردا  حكمس  و ضن 

 عةن صهو اا سنفان عةن األقل.
:  ؤتم  عةم  يكون له لجنس تحضر جس ولجنس عةملس  وجنفم  المشا كون مله إلن المؤتمر المعتمد

ال الم وبحو ه  حكمس و نشو ة ة  كفاب ئاص بوقائع   ناط،    املس  خفةفس  ن
 (.CDالمؤتم  او ة  عهد ئاص  ن  جةس   فمهة او ق ص  ه ج )

 . 2018( لسنس 1: نظام الدريس الفه جسلس ة   ا  س      قم )النظام
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 الفصـل األول
 تشكيل لجنة التعيين والترقية

س تسممممممممممن )لجنس الف ررن والف قلس( ب ئاسمممممممممس ال ئلس يشمممممممممكل  جةس ال مهاء  ن برن اعضمممممممممائه لجن (:3المادة)
وعضوجس ا ب س  ن اعضائه. ولة ئلس نهب واحه او اكث   ن اعضاء المجةس اآلئ جن السفكمال 

 النصاب عنه الض و ة.
 الفصل الثاني
 التعيين

يكون  يشممممف ف ة   ن ي رن عضمممموا ة  الدريس الفه جسمممملس ة  الجا  س او  حا مممم ا  فف غا ةردا ان (:4المادة)
حاصممممممممال عةن اله  س الجا علس الثانلس )الما سممممممممفر ( او اله  س الجا علس الثالثس )الهكفو اه( او  ا 
ي ممادلدممما  وج اعن ة  الفخصمممممممممممممصممممممممممممممات الفطللقلممس الم مماير  والف ةلمممات الوا دة  ن اريممس اعفممماد 

  ؤسسات الف ةلم ال ال  األ دنلس.
رن ة   جةس القسمممممممم والكةلس ال يشمممممممف ك  ن اعضممممممماء الدريس ا. عنه النظ  ة  الطةب المقهم لةف ر (:5المادة)

الفه جسممملس ة  الفصممموجة عةن الق ا  إال اعضممماء الدريس الفه جسممملس المين ام ة   تبس   ادلس لة تبس 
 المطةوب ه ةدا او اعةن  ندا.

ب. ا ا بالنسممبس لةمحا مم  المفف غ ملكون الفصمموجة تب ا لة تبس الف  كان سمملحصممل عةردا ملما لو 
 ن ة  الدريس الفه جسلس.عر

ي ةع  ئلس القسمممممم توصممممملس  جةس القسمممممم بالف ررن إلن ال مره ئالل  هة ال تفجاوز اسممممملوعرن  ن  (:6المادة)
  تا جخ إحالس الطةب إلله. وة  حالس عهم تسممممةم ال مره توصمممملس  جةس القسممممم ئالل المهة المحهدة

ز اسممممملوعرن  وج ةع عمره الكةلس ي  ب المو ممممموع  باهممممم ة عةن  جةس الكةلس ئالل  هة ال تفجاو 
 توصلس  جةس الكةلس إلن  ئاسس الجا  س ل   دا عةن الةجنس..

عنه ت ررن عضممممممممممممو اريس الفه جس الحاصممممممممممممل عةن  تبس  ا علس  ن  ا  س ت ف ف بدا الجا  س   (:7المادة)
بالشمم وف  يجوز اعفماد امه ال تبس اسمماسمما لفحهيه  تلفه و اتبه واقه رفه ة  الجا  س ب ه االسممف همماد

 المنصوص عةردا ة  انظام الدريس الفه جسلسا والف ةلمات الصاد ة بمو به.
عنه النظ  ة  ت ررن عضممممممو الدريس الفه جسمممممملس ة   تبس  ا علس سممممممواًء اكانة اسممممممفاذًا ام اسممممممفاذًا  (:8المادة)

ل  شمممممما كا ام اسممممممفاذًا  سمممممماعهًا ام  فخصممممممصمممممما اسممممممفنادًا إلن اعمال  دنلس او ةنلس  فمرزة ة   جا
تخصمممممصمممممه يفم تقوجمدا  ن قلل لجان يشمممممكةدا  جةس ال مهاء  ن اسممممماتمة  ن ذوي االئفصممممماص 

 وذلك ب ه ائم  اي  جةس القسم و جةس الكةلس  والةجنس.  والخل ة ة  ذلك الحقل
وججوز ان يحهد الق ا    ا( يكون ت ررن  ن يفولن الفه جس اعفبا ا  ن تا جخ ق ا  الجدس المخفصمممس (:9المادة)

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

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

 األكث   وجفولن ال مره إبالغ ذلك إلن  ئاسس الجا  س ئالل اسلوع عةن األكث .
ن عمةه ئالل  هة  ال س اسممابلع  ن الفا جخ المحهد لمباهمم ته  ُيَ ه  سممفنكفًا ج( إذا لم يباهمم  الُم رَ 

 عن ال مل  إال إذا تقهم ب م  تقلةه الةجنس.
ال ينظ  ة  اي طةب لةُم َرن يقهم لف هيل  تلفه او اقه رفه او  اتبه قلل  ضممم  تسممم س اهمممد  عةن  (:10المادة)

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

 الفصل الثالـث
 النقـل والترقيــة

يشف ف لنقل عضو اريس الفه جس  ن  تبس إلن  تبس اعةن إذا تواة ت لهيه ة  ال تبس المطةوب النقل  (:11المادة)
 قلس ملجوز ائفصا   ندا اقه لس ال تقل عن ئمس سنوات إال إذا تقهم بض ف النقاف المطةوبس لةف

 المهة إلن ا بع سنوات.
يجوز لاسممفاذ المسمماعه او األسممفاذ المشمما ك ان يفقهم بطةب لةف قلس إلن ال تبس األعةن قلل  مانلس  -ا (:12) المادة

إذا تواة ت مله الش وف القانونلس األئ ى   اهد   ن اسفكمال المهة القانونلس المشف طس لة تبس األعةن
 ال تبس.المطةوبس لش ل 

تفحمل الجا  س النفقات الماللس لفقرلم ابحاث عضمممممممممممممو اريس الفه جس المقه س لف قرفه ألول   ة   -ب
 وة  حالس إعادة الطةب يفحمل عضو اريس الفه جس  ملع النفقات الماللس المف تبس عةن ذلك.

ن ال تبس األعةن او إذا تمة إ  اءات الف قلس قلل انقضممممممممممممماء المهة القانونلس ُيَ ه تا جخ الف قلس إل -ج
 الفا جخ المي يفم به انقضاء المهة القانونلس.

وة   ملع الحاالت يصممممممممه   جةس ال مهاء ق ا ه بمو مممممممموع الف قلس ئالل  هة ال تفجاوز سممممممممفس  -د
 اهد   ن تا جخ ا سال اإلنفاج ال ةم  إلن الفقرلم.

عضمممو الدريس الفه جسممملس بحنفاج  نشمممو  مله باإل ممماةس إلن الشممم وف األئ ى يشمممف ف لةف قلس ان يفقهم  (:13) المادة
ة   جال تخصممممصممممه  وت فمه المبادة الفاللس ة  قلول اإلنفاج ال ةم    إ مممماةس  هيهة لة ةم والم  ةس

 :المقهم لةف قلس
 يجوز ان يقلل اما اإلنفاج ال ةم  دون حا س إلن تقرلمه تقرلما اوللا إذا كان: :أوًل
  جالت   فمهة. بحو ا  نشو ة )او  قلولس لةنش ( ة  -1
بحو ا  نشممو ة )او  قلولس لةنشمم (  سممفخةصممس  ن  سممائل الما سممفر  او الهكفو اه الف  اهمم ف او  -2

يشمممم ف عةردا المفقهم لةف قلس  باالهممممف اك  ع صمممماحب ال سممممالس همممم جطس ان تكون المجالت الف  
 ةردا امه البحوث عةملس   فمهة. نش ت )او قلةة لةنش (

 المؤتم ات ال ةملس الم فمهة.البحوث المنشو ة ة  وقائع  -3
 ب اءات االئف اع المسجةس عالملًا او  حةلًا. -4
الف ةر، عةن حكم قضممائ   او الم ا  س ال ةملس  او المةحوظس ال ةملس المنشممو ة ة   جةس عةملس  -5

   فمهة.



 68 

 
 تقلل األعمال  اآلتلس ب ه تقرلمدا اوللًا  ن ئالل عمادة البحث ال ةم : :ثانياا 

نشو ة  او كفب  ف  مس و نشو ة  او كفب  حققس و نشو ة  وجشف ف ان يكون كفب  طلوعس و  -1
 واال يقل عهد كةماته عن ئمسس وسب رن الف كةمس.   و وع الكفاب ة  حقل تخصص المفقهم

 (  نشو ة.Monographsبحو ا  نشو ة ة  كفب  فخصصس او د اسات  فخصصس) -2
ملس لةكفاب او الجزء  وجشمف ف ان يكون كفب )او ا زاء  ن كفب(  حققس تشمفمل عةن د اسمس وا -3

  و وعدا ة  حقل تخصص المفقهم لةف قلس  عةن اال تقل عهد كةماته عن ئمسرن الف كةمس.
الف ةر، عةن حكم قضائ   او الم ا  س ال ةملس  او المةحوظس ال ةملس  او اله اسس المفخصصس  -4

  من  ش وع.
 ال مل الفن  او الم ما ي. -5
 الل  جلس. -6
يكون المفقهم لةف قلس قه نشممممممممممممم  او قلل له لةنشممممممممممممم  ا ناء ئه فه ة  الجا  س انفا ًا عةملًا  ان :ثالثاا 

 ي ادل نصف اإلنفاج المطةوب لةف قلس عةن األقل  قل مًا بالنقاف.
وة   ملع األحوال يجب اال يقل عهد البحوث المنشمممممممممممممو ة ة ال عن بحثرن لةف قلس إلن  تبس  :رابعاا 

لةف قلس إلن  تبس اسممفاذ  ن غر  البحوث المسممفخةصممس  ن  سممائل  و ال س بحوث  اسممفاذ  شمما ك
 الما سفر  او الهكفو اه الف  اه ف او يش ف عةردا.

يحهد اعضمماء الدريس الفه جسمملس تخصممصمماتدم الهقلقس ة  قوائم  وتو ممع نسممخ  ن امه  -ا خامساا:
 القوائم ة  األقسام والكةلات ولجنس الف ررن والف قلس لالطالع عةردا.

% عةن األقل  ن انفا ه ال ةم  المقهم لةف قلس  قل مًا 60يشف ف ان يكون  ا نسلفه  -ب
 بالنقاف ة   جال تخصصه الهقر، عةن ان يحهد ذلك  سبقًا ة  طةب الف قلس.

ال يجوز ان يزجه الحه األعةن لإلنفاج ال ةم  المنشممممو  او المقلول لةنشمممم  عن بحثرن ة   ســـادســـاا:
اد ة عن دائ ة  طلوعات الجا  س او المجالت الوطنلس األ دنلس اي  جةس  ن المجالت الصممممممممممممم

 المفخصصس الصاد ة عن وزا ة الف ةلم ال ال  والبحث ال ةم  وجحفسب نقطفان لكل  ندما.
 (: ي اعن ة  قلول اإلنفاج ال ةم  المقهم لةف قلس  اية :14) المادة

الحد األعلى لإلنتاج  اإلنتاج العلمي ت
 ترقيةالعلمي المقبول لل

 2 الكفب المطلوعس او المف  مس او المحققس المنشو ة .1
 1 كفب او ا زاء  ن كفاب  حق،  نشو  .2
 1 البحوث المنشو ة ة  وقائع المؤتم ات ال ةملس الم فمهة .3
 2 ب اءة االئف اع المسجةس عالملًا او  حةلاً  .4
حوظس ال ةملس او الف ةر، عةن حكم قضمممممممممممائ  او الم ا  س ال ةملس او المة . 5

 اله اسس المفخصصس او المشا جع البحثلس المهعو س  ن ئا ج الجا  س.
2 

 1 ال مل الفن  او الم ما ي  او الل  جلس  .6
ي ا ل اإلنفاج ال ةم  المقلول لةنشمممممممم    ا ةس المنشممممممممو   ل  ب حسمممممممماب األوزان  مثةس بنقاف عةن  (:15) المادة

 النحو اآلت :
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 د النقاطعد اإلنتاج العلمي ت
 3 البحث المنشو  ة   جةس الفيس األولن.  .1
 2 البحث المنشو  ة   جةس الفيس الثانلس.  .2
 1 البحث المنشو  ة   جةس الفيس الثالثس.  .3
 1 البحث المنشو  ة  وقائع  ؤتم  عةم .  .4
 2 الكفاب المطلوع او المف  م او المحق،.  .5
 1 ا زاء  ن كفاب  حققس و نشو ة.  .6
 3 ف اع المسجةس عالملًا.ب اءة االئ  .7
 2 ب اءة االئف اع المسجةس  حةلًا.  .8
 1 ال مل الفن  او الم ما ي او الل  جلس.  .9

 2 الف ةر، عةن حكم قضائ   نشو  ة   جةس  ن الفيس األولن او الثانلس.  .10
 1 الف ةر، عةن حكم قضائ   نشو  ة   جةس  ن الفيس الثالثس.  .11
دينا ( ئالل عمل  25.000لجا  س )اكث   ن  شمممما جع بحثلس  مولس  ن ئا ج ا  .12

 الباحث ة  الجا  س.
1 

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

1 

الم ا  س ال ةملس او المةحوظس ال ةملس المنشممممممممممممممو ة ة   جةس  ن الفيس األولن او   .14
 الثانلس.

1 

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

 
.  يشممف ف لف قلس عضممو اريس الفه جس  ن  تبس اسممفاذ  سمماعه إلن  تبس اسممفاذ  شمما ك ان يقهم إنفا ا 1(: 16) المادة

 (  مان  نقاف عةن األقل  وان يحق، الش وف اآلتلس:8عةملًا يحصل مله عةن )
اال يقل اإلنفاج ال ةم  عن ا ب س بحوث او ئمسممممس اعمال  عةن ان يفضمممممن ذلك اإلنفاج ال ةم  ا. 

كحه ادنن بحثرن  نشمممممممممممممو جن او  قلولرن لةنشممممممممممممم  ة   جالت   فمهة يكون المفقهم ةردما باحثًا 
لةنشمممممم  ة   جالت  ن الفيس األولن يكون المفقهم باحثَا  نف دًا  او بحثرن  نشممممممو جن  او  قلولرن 

  ئلسسلًا ة  واحه  ندما عةن األقل.
 ( ا بع نقاف عةن األقل.4ان يكون المفقهم باحثًا  ئلسلًا ة  إنفاج عةم  ي ادل )ب. 

 ج. اال يقل تقهي ه ة  ادائه الفه جس  عن ) ره(.
 لله ئالل آئ  سنفرن  ن تا جخ طةب الف قلس.د. اال يكون قه صه  بحقه عقوبس تأديللس عها الفن

ان يقهم إنفا ًا عةملًا  .  يشف ف لف قلس عضو الدريس الفه جسلس  ن  تبس اسفاذ  شا ك إلن  تبس اسفاذ2
 ( ا نف  عش ة  نقطس عةن األقل وان يحق، الش وف اآلتلس:12يحصل به عةن )

عةن ان يفضمن ذلك اإلنفاج ال ةم  كحه  ا. اال يقل اإلنفاج ال ةم  عن سفس بحوث او سب س اعمال
ادنن  ال س بحوث  نشمممممو ة او  قلولس لةنشممممم  ة   جالت   فمهة يكون المفقهم ةردا باحثَا  نف دًا  
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او  ال س بحوث  نشو ة او  قلولس لةنش  ة   جالت  ن  جالت الفيس األولن يكون المفقهم باحثًا 
  ئلسلًا ة  ا نرن  ندا عةن األقل.

 ( سة نقاف عةن األقل.6المفقهم باحثًا  ئلسلًا ة  إنفاج عةم  ي ادل ) ب.ان يكون 
.  يشف ف لف قلس عضو الدريس الفه جسلس ة  الكةلات ال ةملس ان يقهم  من إنفا ه ال ةم  بحثًا واحهًا 3

عةن األقل بالة س اإلنجةرزجس  نشمممممممو ًا او  قلواًل لةنشممممممم  ة   جالت  ن  جالت الفيس األولن  يكون 
فقهم ةردما باحثًا  نف دًا او  ئلسممممملًا  او بحثرن عةن األقل بالة س االنجةرزجس  نشمممممو جن او  قلولرن الم

 لةنش  ة   جالت  ن  جالت الفيس الثانلس يكون المفقهم ةردما باحثًا  نف دًا او  ئلسلًا.
يقهم  ممممممن  . يشمممممف ف لف قلس عضمممممو الدريس الفه جسممممملس ة  قسمممممم الة س اإلنجةرزجس ة  كةلس اآلداب ان4

إنفا ه ال ةم  بحثًا واحهًا عةن األقل بالة س اإلنجةرزجس  نشمممممممممممو ًا او  قلواًل لةنشممممممممممم  ة   جالت  ن 
 جالت الفيممس األولن يكون المفقممهم ةردمما بمماحثممًا  نف دًا او  ئلسممممممممممممملممًا  او بحثرن عةن األقممل بممالة ممس 

نلس يكون المفقهم ةردما االنجةرزجس  نشممممممممممو جن او  قلولرن لةنشمممممممممم  ة   جالت  ن  جالت الفيس الثا
 باحثًا  نف دًا او  ئلسلًا.

. ل ايات احفسممممماب عهد األبحاث المنشمممممو ة ة   جالت   فمهة والف  يكون البحث ةردا  نف دًا يمكن 5
ان يسف اب عن البحث المنف د ة   جةس   فمهة ببحث  نشو  ة   جةس  ن  جالت الفيس األولن 

 ان ال يؤ   ذلك عةن احفساب النقاف المخصصس لابحاث. يكون المفقهم مله باحثًا  ئلسًا عةن
( نصممممممف نقطس عن كل سممممممنس وبحه 0.5. يحسممممممب ل ضممممممو الدريس الفه جسمممممملس المكةف بمدمس إدا جس )6

 اقصن نقطس واحهة ة  ال تبس األكاديملس الواحهة. 
ث او األعمال  الف  سمممممل، ان (: ال يجوز لةمفقهم لةف قله ان يه ج  ممممممن بحو ه او اعماله ايًا  ن البحو 17) المادة

 او حصل بمو لدا عةن د  س عةملس او  تبس اكاديملس.  له ة  ت قلس عةملس سابقس ُحسلة
.  ُيقهم طةب الف قلس إلن  ئلس القسممم المخفص  فضمممنًا السممر ة الماتلس و سممة نسممخ  ن اإلنفاج 1 (:18) المادة

س و ة دا إلن ال مره ئالل  ال س ل   مممممممه عةن  جةس القسمممممممم  واتخاذ الفوصممممممملس المناسمممممممب ال ةم 
 اسابلع عةن األكث .

. يفولن ال مره ع ب الطةب عةن  جةس الكةلس ئالل  ال س اسمممممممممممممابلع عةن األكث  له اسمممممممممممممفه 2
واتخاذ الفوصمملس المناسممبس بشممأنه  واقف اح قائمس تفضمممن اسممماء وعناوجن  ا ال يقل عن عشمم ة 

ئل األ دن او ئا  ه لفقرلم اإلنفاج  ن المفخصمممممممصمممممممرن  من يحمةون  تبس األسمممممممفاذيس  ن دا
ال ةم   و ة دا إلن  ئاسس الجا  س السفكمال إ  اءات الف قلس ولةجنس ت هيل القائمس باإل اةس 

 او الحمف.
.  إذا قل عهد اعضماء الدريس الفه جسملس ة  القسمم  ن ال تبس الف  ت ادل ال تبس المطةوب الف قلس 3

ةع  ئلس القسمممممم الطةب إلن ال مره ل   مممممه  باهممممم ة عةن إلردا او ة   تبس اعةن عن  ال س ي  
 بحضو  اعضاء الدريس الفه جسلس  ة  القسم  ن ال تبس نفسدا او  تبس اعةن.  جةس الكةلس

.  إذا لم يفواة  النصاب المطةوب  ن اعضاء الدريس الفه جسلس ة  ال تبس المطةوب الف قلس إلردا 4
الطةب إلن  ئاسممممممممس الجا  س لفشممممممممكرل لجنس له اسممممممممس او ة   تبس اعةن ة   جةس الكةلس ي ةع 

 الطةب  واتخاذ الفوصلس المناسبس و ة دا إلن لجنس الف ررن والف قلس.
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.  ة   ملع الحاالت ال يجوز ان ينظ  ة  طةب الف قلس سممممواء ة   جةس القسممممم او الكةلس او 5
س المطةوب الف قلس إلردا ال مهاء  إال اعضممممماء الدريس الفه جسممممملس المين ام ة   تبس   ادلس لة تب

 او اعةن  ندا.
يقهم ال مره و ئلس القسمممممممممممممم الم نلان ) ب ض النظ  عن ال تبس األكاديملس(  تق ج ًا  شمممممممممممممف كًا عن  (:19) المادة

عضمممممممممممو الدريسالفه جسممممممممممملس المفقهم لةف قلس  يفضممممممممممممن تقرلمًاألدائه الفه جسممممممممممم   وعالقاته الجا علس 
  دا وجشف ف ة  عضو الدريس الفه جسلس المفقهم لةف قلس ان ونشمممممممماطاته األئ ى دائل الجا  س وئا
 ال يقل تقهي ه ة  الم هل ال ام عن  ره.

تنظ  الةجنس ة  طةب الف قلس وتوصممممممممممملس  جةس القسمممممممممممم والكةلس وال مره والفق ج المشمممممممممممف ك وقائمس  (:20) المادة
 وطدا  وجفم إهمممممم ا  المقلمرن وذلك لةسممممممر  او عهم السممممممر  ة  إ  اءات الف قلس إذا لم تفحق، همممممم

 عضو الدريس الفه جسلس ئطلًا  ن قلل الةجنس باالكفمال او عهم اكفمال الش وف الشكةلس لةف قلس.
.  ي سل اإلنفاج ال ةم  إلن  ال س  ن المقلمرن  وج ة، به  ةخص لةسر ة ال ةملس لةمفقهم لةف قلس 1 (:21) المادة

 ممممممممم و ة  تقهيم تقا ج ام ئالل همممممممممد جن عةن   ع بلان ال تبس الم هممممممممم  لدا  وجطةب  ن المقلمرن
األكث   ن تا جخ تسممممةمدم اإلنفاج ال ةم   عةن ان تفضمممممن امه الفقا ج   ايدم بالنسممممبس لاصممممالس 

 ال ةملس لإلنفاج و هيفه و سفواه ال ةم   والنص بص احس عةن  هى اسفحقاق الم ه  لةف قلس.
نفاج ال ةم  لةمفقهم لةف قلس إلن  تبس اسمممفاذ  . ة  حالس و ود تق ج جن إيجابررن وتق ج  سمممةل  لإل2

 ةةةجنس ان ت سل اما اإلنفاج إلن  قلم  ابع.
(:     عنه و ود تقا ج   ن المقو رن او   و  سفس اهد  عةن تا جخ إ سال اإلنفاج ال ةم  لةفقوجم ايدما 22المادة)

المخفةفممس ب ض النظ  عن  تنظ  لجنممس الف ررن والف قلممس ة  طةممب الف قلممس  ن  وانبممه  يفحق، اوال
عهد الفقا ج  الوا دة  وت ةع توصمممرفدا إلن  جةس ال مهاء لةلة بالف قلس او عه دا او تأ رل النظ  

 ةردا لمهة  حهودة.
. يلة  جةس ال مهاء بف قلس عضمممو الدريس الفه جسممملس او عهم ت قرفه بالفصممموجة السممم ي     ة  1   (:23المادة )

  وء تقا ج  المقلمرن.
ذا ق    جةس ال مهاء عهم الف قلس او تأ رةدا  يحهد المهة الف  يجب انقضمممممممممما اا قلل الفقهم إ .2

بطةب  هيه  ه جطس اال تقل عن سفس اهد   ن تا جخ صهو  الق ا   كما يحهد المجةس عهد 
ونوع البحوث الجهيهة المطةوب إ اةفدا إلن إنفا ه ال ةم   وجكون طةب تقهيم الف قلس الجهيه 

 إل  اءات الوا دة ة  امه الف ةلمات.وةقًا ل
 يفم تلةل  المفقهم لةف قلس ئطلًا  بق ا   جةس ال مهاء سواء كان الق ا  إيجابلًا ام سةللًا. .3

 )مرفق(. 12/6/2022تاريخ  23/2022 رقمالعمداء بموجب قرار مجلس  )تم تعديل تعليمات الترقية
 الفصل الرابع
 التثبيــت

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

ا. يما عضمممممممو اريس الفه جس النموذج الم ه ل ايس تقوجم عمةه وإسمممممممدا اته وإنجازاته وج سمممممممةه إلن  (:26المادة)
  ئلس القسم قلل ندايس هد  كانون الثان   ن كل عام.
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فرن إلن عمهاء الكةلات ألغ اب تقوجم ادائدم ب. ت سل اسماء اعضاء الدريس الفه جسلس غر  المثل
وجفولن عمره كل كةلس إحالس اسمممماء اعضممماء الدريس الفه جسممملس ة  تةك الكةلس  ن غر  المثلفرن 
إلن األقسمممممام الم نلس إلبهاء ال اي ة  تمهيه ةف ة الفج بس او الفثلرة ة   ممممموء الم اير  الوا دة 

 لفوصلس عةن  جةس الكةلس.(  ن امه الف ةلمات وت  ب ا27ة  المادة )
ج. ال يجوز ل ضمممممممممو الدريس الفه جسممممممممملس غر  المثلة او المثلة المي يشممممممممم ل  تبس ادنن  ن  تبس 

 عضو الدريس الفه جسلس الم  وب  و وع تثلرفه ان يلهي  ايه ة   و وع الفثلرة.
 ل عام.د. ت سل توصلات الكةلات إلن  ئاسس الجا  س ئالل األسلوع األئر   ن هد  آذا   ن ك

 ت فمه الم اير  الفاللس لفمهيه ةف ة تج بس عضو الدريس الفه جسلس او تثلرفه: (:27المادة)
 -:ويشمل ،أ. األداء العلمي

 القلام بالفه جس.-1
 إ  اء البحوث واله اسات الملفك ة.-2
 ةقلًا.اإله اف عةن بحوث الطالب وتقا ج ام ونشاطاتدم ال ةملس واال فماعلس وتو رددم عةملًا وئ-3
 إ  اء اال فحانات والنهوات.-4
 .االهف اك ة  المجالس والةجان الجا علس وة  تةك الف  تشا ك ةردا الجا  س-5
 القلام بأي عمل يندض بالجا  س وجهةع بدا إلن الفقهم.-6
الفف غ لوا به ال ةم  ة  الجا  س وبمل اقصمممممن الجده لةندوب ب سمممممالفدا ال ةملس واالحففاظ بالمسمممممفوى -7

  ملع الالئ، بمكانس الجا  س ة   لادين البحث والفه جس والفو له واإلدا ة.ال
 :ب. عالقات عضو الهيئة التدريسية

  ع طةلفه  ن حرث المساعهة واإل هاد. -1
  ع ز الئه ة  القسم والكةلس وال ا ةرن اآلئ جن ة  الجا  س  ن حرث احف ا ه لدم  وت اونه   دم. -2
ع  ن ئالل الجمعلات وذلك ة  الفخصممممممصممممممات المدنلس وجؤئم ة  االعفبا   ا  ع ز الئه ة  المجفم -3

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

  وح المباد ة و ةكس اإلبهاع والقه ة عةن ط ح اةكا   هيهة. -1
  ثاب ته ة  تحقر، ااهاف الجا  س. -2
 ة  عنص  القلادة لهيه.وتوا   قه ته اإلدا جس -3
  هى الفزا ه باألع اف والقلم والفقالره الجا علس والنظام ال ام. -4

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

 هـ. مدى التزامه بالتفرغ للعمل في الجامعة.
 

 



 73 

 الفصل الخامـس
 (1)العبء التدريسي والعمل اإلضافي ألعضاء هيئة التدريس        

( 12( تسع ساعات   فمهة  ولاسفاذ المشا ك والمساعه )9كون ال بء الفه جس  لاسفاذ )ي -ا (:28المادة)
 وجقصه بالساعس الم فمهة:  ( ئمس عش ة ساعس   فمهة15 نف  عش ة ساعس   فمهة ولةمه س )ا
  لمهة ساعس اسلوعلا ولفصل د اس  المحا  ة لمسفوى البكالو جوس او الما سفر  اوالهكفو اه  -1

 واحه.
الث اإلهمم اف عةن  سممالس طالب واحه ة  اله اسممات ال ةلا  لمهة ةصممل د اسمم  واحه وبحه اقصممن   -2

 ساعات   فمهة ة  الفصل الواحه  إال إذا واة، ال ئلس عةن تجاوز اما الحه.
 ا  ا ا ة  ب ض الكةلات ذات الطلل س الفطللقلس ةرفم تحهيه المقصود بمممممممممماالساعس الم فمهةا بق -3

  ن ال ئلس ب ه ائم  اي عمهاء امه الكةلات.
 :(2)الصلف  ال مل اإل اة  ألعضاء اريس الفه جس ة  الفصل -1 -ب    
 ي طن عضو اريس الفه جس سة ساعات   فمهة اسلوعلًا ةق . -        
 الفه جس لدمه ال ايس. ي ا ل ال مره   ا ةس عضو اريس -        
 لجمع برن الفه جس وحضو  المؤتم ات او النهوات ة  الفصل الصلف .ال يجوز ا -        
 ة  الفصةرن األول والثان . اة  ألعضاء اريس الفه جسال مل اإل  -2      

ب(  ن /19 ي طن عضو الدريس الفه جسلس اكث   ن ال بء المق   له حسب المادة )ال -        
نظام الدريس الفه جسمملس ة  اي  ن الفصممةرن األول والثان  إال ة  الحاالت الضمم و جس 

 وبمواةقس  ئلس الجا  س.
 .ئا ج الجا  س ل اإل اة  ألعضاء اريس الفه جس  نال م -3      

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

( سة ساعات   فمهة 6سم  ل ر  ال ا ةرن ة   ا  ات او  ؤسسات ائ ى بفه جس )ي -        
 اعةن.اسلوعلًا ة  الفصل اله اس  كحه 

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

 الفصل السادس
 اإلجـازات

 اإلجازات السنوية .1
لسمنوجس ه جسملسا توزع اإل ازات ا(  ن نظام االدريس الف22ا.  ع   اعاة احكام الفق ة )ا(  ن المادة ) (:29) المادة

 ألعضاء الدريس الفه جسلس عةن النحو الفال :

                                                 
 )العنوان فقط(. 23/1/2008تاريخ  1/2008رقم لسته 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 جسممملس ة  اي  ن الكةلات إ ازة اسممملوع  ن اصمممل إ ازته السمممنوجس  -1
 م يسممممممممممفوة  باق  امه   ئالل الفف ة  ا برن الفصممممممممممةرن اله اسممممممممممررن األول والثان   ن كل عام

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

اعضممممممماء الدريس الفه جسممممممملس ئالل ال طةس الصممممممملةلس  بمو ب  هاول يق اا  ئلس الجا  س بناء 
عةن تنسممممممممممرب  ن ال مره المخفص وتو مممممممممم  امه الجهاول األعمال المنوطس بكل  ندم ئالل 

 اقلس.المهة الب
يفم توزجع إ ازات ال مهاء و هي ي الم اكز بق ا   ن ال ئلس حسممممب طلل س عمةدم ا ا إ ازات  -3

 و واةقس  ئلس الجا  س.   ساء األقسام ةفمن   ن قلل ال مره المخفص
يلة   ئلس القسم ال مره ئطلا عن عودة عضو الدريس الفه جسلس المجاز او عهم عودته ئالل  -4

 نفداء إ ازته  وجلة  ال مره ذلك ئطلا إلن  ئاسس الجا  س ئالل اسلوع.يو رن  ن تا جخ ا
ب. يقهم طةب اإل ازة وةقا لنموذج   رن   فمه لهى الجا  س  وتلرن مله اإليضمممممممممممممماحات الالز س 

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

 انقضاء ةصةرن.
 

 إجازات التفرغ العلمي واإلجازات دون راتب .2
ا. تقهم طةبات اإل ازات دون  اتب او إ ازات الفف غ ال ةم  قلل  ال س اهمممممممد   ن بهايس الفصمممممممل  (:30) المادة

 المي سرف رب مله عضو الدريس الفه جسلس.
فه جس ئالل امه ب. يفضمممممممممممن طةب اإل ازة دون  اتب ال مل المي سمممممممممملقوم به عضممممممممممو اريس ال

 اإل ازة و كان قضائدا.
ج. يفضمممممممن طةب إ ازة الفف غ ال ةم   خططا لةبحث او األبحاث الف  سمممممملقوم 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 

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

وال يجوز ألي سممممممملب  ن األسمممممممباب ان يقل   بالفه جس ة  القسمممممممم لف طلس األعباء الفه جسممممممملس مله
ال   وة   ملع األحوال  الفاصمممممل الز ن  برن إ ازة الفف غ ال ةم  واإل ازة دون  اتب عن سمممممنفرن

%(  ن عهد اعضمممممممممممماء 15ة  آن واحه عةن )  ه نسممممممممممممبس المفمف رن باإل ازة بنوعردايجوز ان تزج
الدريس الفه جسمممممممملس  المو ودين ة  ذلك القسممممممممم  عنه بحث الطةبات   وججوز اسممممممممفثناء تجاوز امه 

 النسبس ة  حاالت ئاصس يقه اا  جةس ال مهاء وج ى اندا ة   صةحس الجا  س.
جسمممملس المي  ن  إ ازة تف غ عةم  ان يقهم إلن ال مره عن ط ج،  ئلس عةن عضممممو الدريس الفه  -ا (:32المادة)

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

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

 
 اإلجازات المرضية والطارئة .3

يطل، قانون ال مل األ دن  ملما يف ة، باإل ازات الم  مملس ألعضمماء اريس الفه جس  ن حرث  هة  (:33) المادة
 ا عضو اريس الفه جس.اإل ازة واأل و  الف  يفقا اا

ا. إذا لم يشمممممف عضمممممو اريس الفه جس ب ه اسمممممفنفاذ اإل ازة الم  ممممملس 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 

اته إذا ت رب عن عمةه الم جض ب ه ذلك يجوز لةم  ع المخفص بالف ررن النظ  ة  إنداء ئه 
 عش ة ايام  فصةس.

ب. ل ايات احفسمممماب ت وجض ندايس الخه س واالدئا  واألقه لس ت ه اال ازة الم  مممملس المنصمممموص 
 عةردا ة  امه المادة ئه س ة ةلس.

اسممابلع ب اتب كا ل  ع  تسممفح، عضممو اريس الفه جس الحا ل عنه الوالدة إ ازة ا و س  هتدا عشمم ة (:35المادة)
وات بناء عةن تق ج  طل   صمممممممهق  وال تهئل امه اإل ازة ة  حسممممممماب اإل ازات الم  ممممممملس ال ال

اوالسنوجس او اإل ازات ال اديس عةن ان ال تقل  هة اإل ازة ب ه الو ع عن سفس اسابلع وجطل، ة  
 ذلك قانون ال مل األ دن . 

 الحاالت الفاللس: زة طا ئس وذلك ة لة ئلس بناًء عةن تنسرب ال مره  ن  عضو اريس الفه جس إ ا (:36المادة)
 ا.  ال س ايام ة  حالس وةاة احه الوالهين  الزوج او الزو س  احه األبناء  او احه األئوة او األئوات.

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

 ال س اسممممابلع ألداء ة جضممممس الحج همممم جطس ان يكون قه ا ضممممن سممممنس واحهة عةن األقل ة  ئه س 
 الجا  س ولم ة واحهة طرةس الخه س ة  الجا  س.

 أحكام عامة لإلجازات .4
 ئطلس. ا. تكون طةبات اإل ازة بجملع انواعدا واأل وبس عندا  (:38) المادة

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

ج. ال يف ك عضمممو اريس الفه جس عمةه قلل ان يسمممفةم إهممم ا ا ئطلا بالمواةقس عةن إ ازته إال ة  
 الحاالت اال ط ا جس.

طةب اإل ازة تا جخ ابفهاء اإل ازة وتا جخ انفدائدا والمكان المي  د. يلرن عضمممو اريس الفه جس ة 
 يود ان يقض  مله إ ازته وعنوانه ة  ا ناء اإل ازة والروم المي ي غب ان ي ود مله لة مل.

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

 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)

ةن  ال س عن  هة غلابه ابفهاء  ن الروم الفال  المي انفدة مله إ ازته. وإذا زادت  هة الغلاب ع
 اسابلع  فصةس بال عم   ش وع ُيَ ه ةاقها لوظلففه اعفبا ا  ن تا جخ الغلاب ب ه انفداء اإل ازة.
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عةن  ئلس القسممممممممم إبالغ ال مره ئطلا عن اي ت رب ل ضممممممممو الدريس الفه جسمممممممملس ئالل يو رن  ن  (:40المادة)
 اسلوع. تا جخ ت ربه  وعةن ال مره ان يلة  ذلك إلن  ئاسس الجا  س ئطلا ئالل

 

 الفصل السابع
 األساتذة الزائرون والمحاضرون المتفرغون 

ا. يجوز ان ي رن اسمفاذا 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.

األسممممممممماتمة الزائ ون والمحا ممممممممم ون المفف غون ب قود تحهد هممممممممم وف ال مل وال اتب وايس ي رن ب. 
 ه وف ائ ى يفم االتفاق عةردا.

يجوز ان ي رن حمةس اله  ات الجا علس والشممممممممممدادات الم  و ممممممممممس عةن لجنس   ادلس الشممممممممممدادات  (:42المادة)
 و ممممممموع ت ررندم ة  وجلة ة    لةم ادلس  حا ممممممم جن  فف غرن  ب اتب يحهد ة   ممممممموء  ؤاالتدم

 .عضوجس الدريس الفه جسلس ة  الجا  س عنه   ادلس هداداتدم
 ال ئلس  كةف بفنفرم امه الف ةلمات. (:43المادة)
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 تعليمات أجور ساعات العمل اإلضافي للمحاضر غير المتفرغ (2)
 2018وعضو هيئة التدريس لسنة 

 خلي للرواتب والعالوات في جامعةأ من النظام الدا/7صادرة بموجب المادة 
 2018( لسنة 4جرش رقم )

تسمممممن امه الف ةلمات ات ةلمات ا 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  لس حرثما و دت الم ان  المخصمممممممممممممصمممممممممممممس لدا ادناه  ا لم تهلتكون لةكةمات والعبا ات الفال (:2) المادة
 ئالف ذلك:
  . ا  س      :الجامعــة
  . جةس ا ناء الجا  س  :المجلــس
  . ئلس الجا  س  :الرئيـــس
 عمره كل كةلس.  :العميــــد
  هي  دائ ة القلول والفسجرل ة  الجا  س.  :المديــــر

  . ة الماللس ة  الجا  سالهائ :الدائرة المالية
تصمممم ف ل ضممممو اريس الفه جس او المحا مممم  غر  المفف غ المكةف بالفه جس اإل مممماة  عن كل سمممماعس  (:3) المادة

 :(2)ته جس ة ةلس المبال  المحهدة الف  تفناسب  ع ال تبس األكاديملس كالفال 

 األجرة بالدينار الرتبة األكاديمية
 من داخل الجامعة

 األجرة بالدينار
 من خارج الجامعة

 25 20 األسفممممماذ -ا
 20 17 األسفاذ المشا ك -ب
 15 14 األسفاذ المساعه -ج
 12 10 المحا   الحاصل عةن د  س الما سفر  -د

اريس الفه جس  يعبأ كشف ساعات ال مل اإل اة  الم فمه وة، نموذج   ه لدما ال  ب  ن قلل عضو (:4) المادة
المكةف بال مل اإل ممماة  ة  ندايس الفصمممل وجفم توقل ه  ن قلل  ئلس القسمممم  او المحا ممم  غر  المفف غ

 وال مره.
تفولن دائ ة القلول والفسمممجرل ة  الجا  س تهقر، كشممموةات السممماعات اإل ممماملس ة   ممموء نصممماب عضمممو  (:5) المادة

ي   دا  ن المهالدريس الفه جسلس  والمحا   غر  المفف غ ة  الفصل اله اس   وق ا  الفكةلف  و يفم توقل
  .إق ا ًا بصحفدا

تقوم الهائ ة الماللس بصممممممم ف األ و  المسمممممممفحقس ل ضمممممممو الدريس الفه جسممممممملس او المحا ممممممم  غر  المفف غ  (:6) المادة
المكةف بفه جس سمماعات ال مل اإل مماة  ب ه تهقر، الكشمموةات وتسممةلم ال ال ات الندائلس ل ئلس القسممم  

  .ن  ئاسس الجا  سوذلك ة   وء الق ا  الصاد  بفكةلفه  
 يلة ال ئلس ة  الحاالت الف  لم ي د عةردا نص ة  امه الف ةلمات.  (:7) المادة
 .امه الف ةلماتل ئلس  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 4/2010/2011ي جلسته رقم "سبق أن أقر مجلس األمناء هذه االتعديالت ف (2)



 78 

 2018تعليمات الموظفين في جامعة جرش لسنة  (3)
 ( من النظام الداخلي للموظفين في جامعة جرش 52صادرة بمقتضى المادة )

 م2018 ( لسنة2رقم )
 

تسممممممممممممممن امه الف ةلمات ات ةلمات الموظفرن ة   ا  س     لسمممممممممممممنس   اوج مل بدا اعفبا ًا  ن تا جخ  (:1) المادة
 (1).إق ا اا  ن  جةس األ ناء

 يكون لةكةمات والعبا ات الفاللس  حرثما و دت ة  امه الف ةلمات الم ان  المخصممممممصممممممس لدا ادناه  الم (:2) المادة
 ف ذلك:تهل الق جنس عةن ئال

  . ا  س      :الجامعــــة
  جةس ا ناء الجا  س.  :المجلــــس
  . ئلس الجا  س  :الرئيــــس

  . جةس عمهاء الجا  س :مجلس العمداء
  .عمره الكةلس او عمره هؤون الطةبس  :العميــــد
  .اي دائ ة تنشأ ة  الجا  س بمقفضن األنظمس المطبقس ةردا  : الدائــــرة
  . هي  اي  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 ةلمات الصمممممممممماد ة بمو به ة  وظلفس  ه  س ة   هول تشممممممممممكرالت 
ل ذلك المسممممممفخهم وال يشممممممم  وظائف الجا  س بما ة  ذلك الموظف الم رن ب قه

  .بأ و  يو لس
  .طلرب الجا  س او الةجنس الطللس الم فمهة  ن الجا  س :المرجع الطبـي

 جموعس  ن الوظائف ذات د  ات و واتب و واصممفات و سممؤوللات  حهدة لدا  :الفئــــــة
  .بمقفضن نظام الموظفرن ة  الجا  س وامه الف ةلمات الصاد ة بمو بس

 .كام امه الف ةلمات عةن  ملع الموظفرن ال ا ةرن ة  الجا  ستس ي اح (:3) المادة
 وجثلة عم ه حسب هدادة  رالده ال سملس.  يه ج عم  الموظف ة  ق ا  ت ررنه ألول   ة (:4) المادة
يجوز ان تحفسمممب لةموظف عنه ت ررنه ألول   ة ايس ئل ات سمممابقس اكفسممملدا ب ه حصممموله عةن المؤال  (:5) المادة

ةوب لةوظلفس وبحه اقصمممممممن ئمس سمممممممنوات عةن ان تكون تةك الخل ات  ف ةقس بنوع ال مل ال ةم  المط
 المي سلسنه إلله ة  الجا  س وبق ا   ن الةجنس.

 يفم ت ملع الموظف الم رن عةن الكاد   ن ةيس إلن ةيس اعةن حسب الش وف الفاللس: (:6) المادة
 لفيس الف  تم ت ررنه ةردا.( سنوات ة  ا10ا. ان يكون الموظف قه اتم عةن األقل )

 .ب.ان يكون اناك وظلفس هاغ ة ة  الفيس الم اد ت ملع الموظف إلردا
 ان يكون الموظف قه حصل عةن تقهي   مفاز ة  الفقا ج  السنوجس   ترن عةن األقل. .ج
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 لة ئلس  ن  الموظف إ ازة طا ئس ة  الحاالت الفاللس: (:7) المادة
 وات.احه الوالهين  الزوج او الزو س  احه األبناء او احه األئوة او األئ ا.  ال س ايام ة  حالس وةاة

 ب. يوم واحه ة  حالس وةاة ال م او الخال  ال مس او الخالس  والجه او الجهة.
ج. إذا زادت  هة اإل ازة الطا ئس عن ذلك تحسممم  ن  صممره إ ازات الموظف السممنوجس  وة  حالس عهم 

 تواة   صره تحسم  ن  اتبه.
 :(2)يص ف لةقائمرن بمسؤوللات إدا جس ة  الجا  س عالوة إدا جس هد جس عةن النحو الفال  (:8المادة )

 دينا اً  45  المهي  
 دينا اً  25  ئلس القسم/الوحهة 
 دينا اً  15    ئلس الشعبس 

 ال ئلس  كةف بفنفرم امه الف ةلمات.  (:9المادة)
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 2018جامعة جرش لسنة تعليمات السل  في  (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 ةلمات ات ةلمات السممممةف ة   ا  س     لسممممنس  (:1) المادة

 .(1)إق ا اا  ن  جةس ا ناء الجا  س
هل تيكون لةكةمات والعبا ات الفاللس حرثما و دت ة  امه الف ةلمات الم ان  المخصصس لدا ادناه  الم  (:2) المادة

 الق جنس عةن ئالف ذلك: 
  . ا  س     :الجامعــة
  . ئلس الجا  س :الرئيــس
  .اي عمره ة  الجا  س :العميــد

  .شؤون الماللس الخاصس بالجا  ستس ي احكام امه الف ةلمات عةن  ملع ال (:3) المادة
لة ئلس المواةقس عةن  ن  سمممةفس  اتب لشمممد  واحه لمن اندن سمممنس واحهة ئه س ة ةلس ألي  ن ال ا ةرن  (:4) المادة

ي عةن ان يلها تسمممممهيهاا  ن  اتبه اعفبا ًا  ن الشمممممد  الم ة  الجا  س بناء عةن تنسمممممرب المهي  المال 
 واالنفداء  ن ذلك بندايس السنس الماللس. ية  الشد  المي ص ةة مله السةفس 

 ا. يفم ص ف امه السةف حسب النموذج الم ه  ن قلل الهائ ة الماللس ة  الجا  س. (:5) المادة
  ب. يقهم المسفةف  مانًا بكفالس ا نرن  ن ال ا ةرن ة  الجا  س ه جطس ان يكون  جموع  اتلردما اكث

  ن  اتبه.
  .فرم امه الف ةلماتال ئلس  كةف بفن :(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 ةلمات ات ةلمات بهالت اإلنففاع  ن   اة،  ا  س     لسممممممممنس  (:1) المادة
 (1) فبا ًا  ن تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء.اع

م تكون لةكةمات والعبا ات الفاللس حرثما و دت ة  امه الف ةلمات الم ان  المخصصس لدا ادناه  ا ل :(2) المادة
 تهل الق جنس عةن ئالف ذلك:

  . ا  س      :الجامعـــة
  . ئلس الجا  س  :الرئيـــس
  .جا  س جةس ال مهاء ة  ال  :المجلـــس
 ال مره المخفص ة  الجا  س  :العميــــد

 لجنس ال طاءات الم كزجس ة  الجا  س  :لجنة العطاءات
  هي  الشؤون الماللس ة  الجا  س  :المدير المالـي

 تس ي احكام امه الف ةلمات عةن  ملع الشؤون الماللس المف ةقس بلهالت االنففاع  ن   اة، الجا  س (:3) المادة
  .ر ااوه وف تأ 

يجوز تأ ر    اة، الجا  س لما مله  صةحفدا ألهخاص او  ؤسسات  سملس او غر   سملس  او اي  (:4) المادة
 .اريس او  دس يواة، عةردا ال ئلس

 تؤئم  واةقس ال ئلس  قلل اللهء ة  اي إ  اءات تأ ر  اي   ة،  ن   اة، الجا  س. (:5) المادة
 وتفبع ة  ط ح عطاءات الفأ ر  وإحالفدا  اإل  اءات تأ ر     اة، الجا  ستفولن لجنس ال طاءات   (:6) المادة

 ة  الجا  س. نفسدا المف ةقس بال طاءات المنصوص عةردا ة  نظام الةوازم واأله ال
 يفم تأ ر    اة، الجا  س بمو ب عقه ئط  يل م برن الجا  س وبرن المسفأ  . (:7) المادة
 اسف مال صالس األل اب ال جا لس  ة  الجا  س وه وطدا. يحهد المجةس ا و   (:8) المادة
 ال ئلس  كةف بفنفرم امه الف ةلمات. :(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 ةلمات ات ةلمات تأ ر  ا وال الجا  س المنقولس وغر  المنقولس لسنس  (:1) المادة
 .(1)اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء

 الباب األول: التأجير
 .تأجير أموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة

عةن  لس حرثما و دت الم ان  المخصصس لدا ادناه  ا لم تهل الق جنستكون لةكةمات والعبا ات الفال (:2) المادة
 ئالف ذلك.
  ا  س      :الجامعــــة
 . ئلس الجا  س  :الرئيــــس

 . هي  الشؤون الماللس ة  الجا  س :المدير المالـي
 .لجنس ال طاءات الم كزجس ة  الجا  س :لجنة العطاءات
 ر  المنقولس الف  تمةكدا الجا  س او تفص ف بدا بمقفضناأل وال المنقولس وغ :أموال الجامعـة

 القوانرن واألنظمس والف ةلمات الناةمة.
يجوز تأ ر  ا وال الجا  س المنقولس وغر  المنقولس إذا كانة ةائضممممممممممممممس عن حا فدا او كانة   هة  (:3) المادة

دا وذلك ألهمممممخاص او لةفأ ر   وجفم تأ ر  تةك األ وال لف طلس حا ات الجا  س وبما يحق،  صمممممةحف
  ؤسسات  سملس او غر   سملس او أليس اريس او  دس يواة، عةردا ال ئلس.

تفولن لجنممس ال طمماءات تممأ ر  ا وال الجمما  ممس وتفبع ة  ط ح عطمماءات الفممأ ر  وإحممالفدمما اإل  اءات  (:4) المادة
( 5ة  الجا  س  قم )نفسدا المف ةقس بال طاءات المنصوص عةردا ة  النظام الهائة  لةوازم واأله ال 

 .م2018لسنس 
 يفممم تأ ر  ا موال الجا  س بمو ب عقه ئط  يل م برن الجا  س والمسفأ   يفضمن  ا ية : (:5) المادة

 ا. اسم المسفأ   وهد ته و دنفه و نسرفه.
 .ب. قلمس بهل اإليجا 

 .ج. كلةلس تأديس بهل اإليجا 
 .د.  هة اإليجا 

 .ام. تا جخ ابفهاء اإليجا 
 . ال ايس الف  تم  ن ا ةدا تأ ر  المال غر  المنقول )المأ و (.و

 .ز. اوصاف المأ و  و ةحقاته
 .ح. كلةلس اسف مال المأ و 

 .تحهيه الخه ات الف  سفقه دا الجا  س  ع المأ و  ف.
 .ي. اي ه وف ائ ى ت ااا الجا  س   و جس
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وت هيل ال قود الف  يفم تجهيهاا كةما     يفم تأ ر االمجةس ال مهاء تحهيه ا و  ا وال الجا  س الف (:6) المادة
  اى ذلك  ناسبًا.

يجوز تأ ر  قاعات الجا  س و ه  اتدا وصممممممممماالتدا و العلدا ال جا ممممممممملس و زا عدا ل ايات عةملس او  (:7) المادة
 قاملس او ةنلس او  جا مممملس او اسممممفثما جس وغر اا  ن النشمممماطات الف  ال تف ا ب  ع ةةسممممفس الجا  س 

 وااهاةدا او بما ال يخالف القوانرن والنظام ال ام  وال يسم  باسفخها دا ألغ اب هخصلس.
تقهم الجدس ال اغبس ة  االسفيجا  طةبًا لة ئلس وةقًا لةنموذج الم ه لدمه ال ايس وذلك قلل  ال س اسابلع  (:8) المادة

 عن اما الش ف. عةن األقل  ن  وعه النشاف  ولة ئلس ة  حاالت ئاصس يقه اا الفنازل
إذا واةقة الجا  س ت ةم الجدس الف  تقه ة بطةب االسمممممممممفيجا  بالق ا  وجوقع المسمممممممممفأ    ع الجا  س  (:9) المادة

 .االتفاقلس الخاصس بملك وجةفزم بدا وبالف ةلمات والش وف الخاصس باسف ماالت الم اة، المسفأ  ة
ل عةن المواةقات ال سمممممممممممممملس  ن الجدات الحكو لس عةن الجدس ال اغبس ة  االسمممممممممممممفيجا  ان تحصممممممممممممم (:10) المادة

 .المخفصس لةقلام بدما النشاف قلل توقلع االتفاقلس الخاصس به

 الباب الثاني
 اًلستئجار

 استئجار األموال المنقولة وغير المنقولة
و  ن اي يجوز اسفيجا  األ وال المنقولس وغر  المنقولس  ن المؤسسات ال سملس او غر  ال سملس ا (:11) المادة

هممممممخص اعفبا ي بما يحق،  صممممممةحس الجا  س عةن ان تؤئم  واةقس ال ئلس قلل اللهء ة  إ  اءات 
  .اسفيجا  امه األ وال

تفولن لجنس ال طاءات ب ه  واةقس ال ئلس اسمممممفيجا  األ وال المنقولس وغر  المنقولس  وتفبع ة  ط ح  (:12) المادة
بال طاءات المنصممممممممممممموص عةردا ة  النظام الهائة   ال طاءات وإحالفدا نفس اإل  اءات المف ةقس

وتكون ق ا ات اسمممفيجا  تةك األ وال الصممماد ة  2018( لسمممنس 5لةوازم واألهممم ال ة  الجا  س  قم ) 
 عن لجنس ال طاءات ئا  س لةفصهي، وةقًا لةنظام المشا  إلله.

يل م برن الجا  س والمؤ   يفضمممن  يفم اسممفيجا  األ وال المنقولس وغر  المنقولس بمو ب عقه ئط  (:13) المادة
 .األ و  الففصرةلس لدمه األ وال وقلمس بهل اإليجا  وكلةلس تأديفدا كاةس وايس ه وف ائ ى 

ا. ال ئلس او صمممممممماحب الق ا  ة  كل  سممممممممألس تف ة، باإليجا  واالسممممممممفيجا  إذا لم يكن اناك نص  (:14) المادة
 ف ةلمات.ص ج  بخصوصدا حول تطلر، اي حكم  ن احكام امه ال

ب. إذا وقع ئالف حول تطلر، اي حكم  ن احكممام امممه الف ةلمممات يحممال  ثممل اممما الخالف إلن 
  جةس ال مهاء لةلة مله واتخاذ الق ا  المناسب.

 .ال ئلس  كةف بفنفرم امه الف ةلمات (:15) المادة 
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 م 2018تعليمات منازل الطلبة في جامعة جرش الخاصة لسنة  (7)

 ( من النظام المالي الداخلي في جامعة جرش32مادة )صادرة بمقتضى ال
 م2018( لسنة 3رقم )

اوج مل بدا اعفبا ًا  ن م2018تسممممن امه الف ةلمات ات ةلمات  نازل الطةبس ة   ا  س     لسمممنس  (:1) المادة
 (1)تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء.

م امه الف ةلمات الم ان  المخصصس لدا ادناه  ا ل تكون لةكةمات والعبا ات الفاللس حرثما و دت ة  (:2) المادة
 تهل الق جنس عةن ئالف ذلك: 

 . ا  س     : الجامعـة
 . ئلس  ا  س     : الرئيـس
 .عمره هؤون الطةبس : العميــد
  .الموظف المي يش ف عةن  نزل الطالب و  اةقه : المشـرف
  .قهالموظفس الف  تش ف عةن  نزل الطالبات و  اة : المشرفـة
  .المنزل المي ت هه الجا  س لسكن طالبدا : المنــزل

 تس ي احكام امه الف ةلمات عةن  ملع  نازل الطةبس ة   ا  س    . (:3) المادة
 يفم قلول الطةبس ة   نازل الطةبس وةقًا لةش وف الفاللس: (:4) المادة

 ان يكون  قلواًل ة  الجا  س و نفظمًا باله اسس ةردا. .1
 .السر ة والسةوك ان يكون حسن .2
 ان تفواة  األ اكن الشاغ ة ة  المنزل. .3
 ان تقه  حا فه لةسكن ة   نازل الجا  س عةن  وء األسس الف  تحهداا عمادة هؤون الطةبس.  .4
ان ي لئ  نموذج طةب االلفحاق بالمنزل ة  الوقة المي تحهده عمادة هممممممممممؤون الطةبس ة  بهايس  .5

  .كل ةصل د اس 
  ةلمات المنزل واإلقا س مله المقف نس بفوقلع ول  ا   الطالب. ان يف ده بااللفزام بف .6
ان يكون ئاللًا  ن األ  اب الم هيس وال قةلس وان يحضممممممممممممم  همممممممممممممدادة طللس تثلة ئةوه  ن امه  .7

 األ  اب و  فمهة  ن طلرب الجا  س.
 ان يسهد األ و  المق  ة لةسكن ة  المنزل قلل بهايس الفصل اله اس . .8

 يه إقا س الطالب ة  المنزل وة، األسس الفاللس:يفم تجه (:5) المادة
. ت ليس نموذج طةب تجهيه السمممممممممممممكن لهى عمادة همممممممممممممؤون الطةبس وتقهيمس إلن ال مره قلل ندايس 1

 األسلوع األئر   ن كل ةصل د اس .
يصممممممممممه  ال مره ق ا ه بفجهيه إقا س الطالب ة  المنزل  ولة مره ة  حاالت ئاصممممممممممس ان ية    .2

 بفنسرب  ن المش ف ة  بهايس كل ةصل د اس . تجهيه إقا س الطالب
 يحسب الفصل الصلف  ألغ اب بهالت اإليجا  نصف ةصل د اس . (:6) المادة
 عةن الطالب ان يوقع ت دهًا ة  بهايس ال ام الجا    يفضمن الفزا ه بما ية : (:7) المادة

                                                 
 م  2/9/2004" تاريخ 4في جلسته رقم " 24/4/2004سبق أن أقر مجلس األمناء هذه التعليمات بموجب قراره رقم  (1)



 85 

  .الدهوء ة  المنزل -1
  .لفنظلف الرو   ل  ةفه وحسن ت ترلداالنظاةس ة  المنزل عا س وة  غ ةفه ئاصس وا -2
  .المحاةظس عةن ا اث المنزل ولواز ه و  اةقه ونظاةفدا -3
المحاةظس عةن ادوات غر ه  ن المين يقلمون ة  المنزل وعهم اسممممممممممممف مالدا دون إذن  سممممممممممممل،  ن  -4

 .اصحابدا
 الملرة ة  المكان المخصص له وال يسم  بف رر ه إال بحذن  سم   ن المش ف. -5
عهم السممممممماح لضممممممروف الطةبس او اقا بدم او اي هممممممخص  ن ئا ج المنزل بالملرة ة  المنزل او  -6

  .البقاء مله ب ه الموعه المحهد لةزجا ة
  .حظ  الفجول لةطالبات ئا ج اقسام المنزل بمالبس النوم -7
 تجدرز الو بات الخةلفس والقدوة والشاي ة  المطبخ وجمنع ذلك ة  غ ف النوم. -8
  .حظ  إدئال المش وبات الكحوللس والمخه ات وت اطردا ة  المنزل -9

 حظ  تهاول الكفب والنش ات والمجالت واأله طس المخةس باألئالق ال ا س. -10
إيهاع األهممملاء الثمرنس ة  صمممنهوق األ انات الخاص لهى  شممم ف المنزل بمو ب إيصمممال  سمممم   -11

 يس حا ات لم تسةم لةمش ف وتودع ة  الصنهوق.يحففظ به  وبخالف ذلك يفحمل  سؤوللس ةقهان ا
يكون اسمممممممفقبال الزوا  المسمممممممموح لدم بالزجا ة  ة  قاعات االسمممممممفقبال ةق   ممممممممن المواعره الف   -12

 تحهداا عمادة هؤون الطةبس.
يمنع اسممممف مال السممممخانات و كاوي المالبس الكد بائلس دائل غ ف الطةبس وجفم ك  المالبس ة   -13

  .لملكال  ف المخصصس 
عهم اسمممف مال الداتف الخاص بالمنزل إال لةضممم و ة ةق   وجكون الطالب  سمممؤواًل عن المكالمات  -14

 الف  تصه  عن غ ةفه ودةع ا و اا المق  ة.
 .حفظ األط مس القابةس لةفةف ة  المطبخ -15
المجاو جن عهم اسف مال األ دزة الصوتلس كالممياع والمسجل بصو ة تزعج المقلمرن ة  المنزل و  -16

 له.
 ه وف   اد ة المنزل: (:8) المادة

. ال يسممم  لةطالب بالملرة ئا ج المنزل ئالل ايام الهوام األسمملوع  إال لةضمم و ة وبف ده وب ةم ول  1
 ا  ه و واةقس ئطلس  ن إدا ة المنزل وب ه ت ليس النموذج الخاص بالملرة ئا ج المنزل.

ة  عطةس ندايس األسممممممممملوع وايام ال طل ال سمممممممممملس إال عنه  . ال يسمممممممممم  لةطالب بالملرة ئا ج المنزل2
األقا ب الوا دة اسمممما ام ة  اإلق ا  المي واة، عةله ول  ا  ه وب ه ت ليس النموذج الخاص بالملرة 

 ئا ج المنزل.
 . عةن الطالب ال ودة إلن المنزل ة  الموعه المي تحهده عمادة هؤون الطةبس.3
ن ئط   ن المشمممممم ف عنه االهممممممف اك ة  ال حالت الف  تنظمدا . عةن الطالب ان يحصممممممل عةن إذ4

 الجا  س عةن ان يفم قلل بهء ال حةس بأ بع وعش جن ساعس عةن األقل.
. ال يسم  لةطالب بالسف  ئا ج األ دن ب حالت ئاصس تنظمدا الجا  س دون إذن ئط   سل،  ن 5

  .ول  ا  ه
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  -:ال قوبات الفأديللس (:9) المادة
 -الفس الطالب ألحكام امه الف ةلمات توقع عةله ال قوبات الفأديللس الفاللس:ة  حال  خ -1

 .الفنلله الشفوي والخط  -ا
  .األول والثان  والندائ   اإلنما  بأنواعه الثال س -ب
  .الح  ان  ن  ما سس نشاطات 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 او اكث  -ما
  .الفصل  ن المنزل ندائلاً  -و

يوقع  شمم ف/ شمم ةس المنزل عقوبس الفنلله  وجوقع ال مره ال قوبات األئ ى عةن ان تكون ال قوبفان  -2
و ( بناء عةن توصمممملس لجنس تحقر، يشممممكةدا ال مره وةقًا ألحكام ت ةلمات تأديب الطةبس ة    )امممممممممممممممممم

 الجا  س.
يحهد  جةس ال مهاء بفنسمرب  ن عمره همؤون الطةبس ة   طةع كل عام  ا    ا و  السمكن ة   (:10) المادة

  نازل الجا  س.
ُتَ د ا و  السمممممكن ة  المنزل لةطالب إذا ت ك السمممممكن لسممممملب يقلةه ال مره وة  اي وقة  عةن ان  (:11) المادة

%( ن قلمس اإليجا  الفصة  25ة  المنزل )يخصم  ندا عن كل هد  او  زء  ن الشد  قضاه 
 لةسكن.

  .ال ئلس  كةف بفنفرم امه الف ةلمات (: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 5قم )جرش ر 
تسممممممممن امه الف ةلمات ات ةلمات بلع الةوازم الف  لم ت ه الجا  س بحا س لدا او غر  الصمممممممالحس  لسمممممممنس  (:1) المادة

 (1)ما وُج مل بدا اعفبا ًا  ن  تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء.2004
الم ان  المخصمممممممممصمممممممممس لدا ادناه  ا لم  يكون لةكةمات والعبا ات الفاللس حرثما و دت ة  امه الف ةلمات (:2) المادة

 تهل الق جنس عةن ئالف ذلك:
  . ا  س        :الجامعـــة
  ئلس الجا  س.   :الرئيـــس

 اريس المهي جن ة  ه كس  ا  س    . :هيئة المديرين
  هي  دائ ة الةوازم واأله ال الم كزجس ة  الجا  س.   :مدير اللـوازم
   الجا  س او وحهة  ن وحهات الجا  س. هي  اي دائ ة ة   :المديــــر
 األ وال المنقولس الخاصس بالجا  س والخه ات المف ةقس بفةك األ وال  :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 بل دا.

  ب تباع الةوازم الف  ال تحفاج إلردا الجا  س او غر  الصممممممممالحس بمواةقس ال ئلس بواسممممممممطس لجنس يؤلفدا لدما ال (:4) المادة
مفدا  ن  ال س  ن ال ا ةرن ة  الجا  س وبالط جقس الف  ت ااا تةك الةجنس  ناسممممبس لمصممممةحس الجا  س إذا كانة قل

 ذلك تباع بواسطس لجنس تشكةدا اريس المهي جن. الف دينا   وإذا زادت عن (1000عنه الش اء ال تزجه عةن )
 تكون  دام الةجنس الف  يؤلفدا ال ئلس وةقًا لةمادة السابقس  ا ية : (:5) المادة

 تهقر، الكشوةات المقه س  ن قلل دائ ة الةوازم. -1
 اإله اف عةن عمةلس الللع وط ح المزايهات عةن ال اغلرن ة  الش اء. -2

ق ا   وازم المشمممممما  إلردا ة  المادة الثالثس بالمزايهات عن ط ج، الظ وف المخفو س والم ةفس ب ه صممممممهو ُتباع الة (:6) المادة
  .الةجنس المخفصس بملك

 وجكون ذلك وة، نموذج يشفمل عةن الللانات الفاللس:
 .ا. نوع الةوازم

  .ب. كملس الةوازم اوعهداا
  .ج. تا جخ الللع

  .د.  من الةوازم المي بل ة به
  .تواقلع اعضاء لجنس الللع ام.

س ة  و. يفم دةع قلمس الةوازم الملل س ةو ًا ونقهًا او بشمملك  صممهق وبمو ب إيصممال  ال  صمماد  عن الهائ ة المالل
 الجا  س قلل تسةلم امه الةوازم لمن تمة اإلحالس عةله.

 ز. تشطب  ن القرود ب ه بل دا.
 ال ئلس  كةف بفنفرم امه الف ةلمات. (:7) المادة
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 تعليمات صرف اللوازم وإخراجها من المستودع وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة للمستودع (9)

 2018 لسنة 
 من النظام الداخلي للوازم واألشغال 28صادرة بموجب المادة 

 2018لسنة  (5)في جامعة جرش رقم 
 

سمممفودع وإعادة الةوازم الفائضمممس او غر  تسممممن امه الف ةلمات ات ةلمات صممم ف الةوازم وإئ ا دا  ن الم (: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 والعبا ات الفاللس حرثما و دت ة  امه الف ةلمات الم ان  المخصممصممس لداادناه  ا لم ت (:2) المادة
 الق جنس عةن ئالف ذلك:

  .:  ا  س     عــــةالجام
  .:  ئلس 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 الكةلس او عمره النشاف الجا   . العميــــد

 ف الةوازم وُتخ ج  ن المسمممممممفودع وُت اد الةوازم الفائضمممممممس او غر  الصمممممممالحس إلن المسمممممممفودع وةقًا ُتصممممممم (:3) المادة
 لةنماذج المق  ة عةن النحو الفال :

 ا. نموذج ص ف الةوازم وإئ ا دا  ن المسفودع وججب ان يحفوي اما النموذج عةن الللانات الفاللس:
 .دعنوع الةوازم الم اد ص ةدا او إئ ا دا  ن المسفو  -
 كملس الةوازم الم اد ص ةدا او إئ ا دا  ن المسفودع او عهداا.  -
  .الجدس الف  ُص ةة لدا الةوازم  -
  واةقس ال مره او  ئلس الوحهة اإلدا جس الف  سرفم ص ف الةوازم لدا.  -
  .تا جخ ص ف الةوازم او إئ ا دا -
  واةقس وتوقلع المهي . -

 الحس إلن المسفودع و يجب ان يحفوي اما       النموذجب. نموذج إعادة الةوازم الفائضس او غر  الص
 عةن الللانات الفاللس:

  .نوع الةوازم الم اد إعادتدا -
 كملس الةوازم الم اد إعادتدا او عهداا.  -
  .الجدس الف  اعادت الةوازم  -
  .تا جخ اإلعادة  -
  .توقلع المسفةم  ن  وظف  الةوازم  -
  .توقلع  هي  الةوازم  -

  ئلس  كةف بفنفرم امه الف ةلمات.ال (:4) المادة
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 2018 تعليمات إتالف اللوازم غير الصالحة وشطب قيودها لسنة( 10)
 ( من النظام الداخلي للوازم واألشغال32صادرة بموجب المادة )

 2018( لسنة 5في جامعة جرش رقم )
 
اوج مل بدا م2018وداا لسمممنس تسممممن امه الف ةلمات ات ةلمات إتالف الةوازم غر  الصمممالحس وهمممطب قر (:1) المادة

 (1)اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء.
تكون لةكةمات والعبا ات الفاللس حرثما و دت ة  امه الف ةلمات الم ان  المخصمممممممممصمممممممممس لدا ادناه  ا لم  (:2) المادة

 تهل الق جنس عةن ئالف ذلك.
  ا  س    .   :الجامعــــة
  ئلس الجا  س.   :الرئيــــس

 اريس المهي جن ة  ه كس  ا  س    . :يئة المديرينه
 عمره الكةلس او عمره النشاف الجا   .   :العميــــد

 . هي  دائ ة الةوازم واأله ال الم كزجس ة  الجا  س   :مدير اللـوازم
 . هي  اي دائ ة ة  الجا  س او وحهة  ن وحهات الجا  س  :المديــــر
 األ وال المنقولس الخاصس بالجا  س والخه ات المف ةقس بفةك األ وال  :اللـــــــوازم

 يفم إتالف الةوازم غر  الصالحس وب ه الفأكه  ن اندا قه اسفدةكة تما ا باسفثناء السجالت ال سملس (:3المادة)
والو ائ، الماللس حفن لو كانة غر  صالحسوتشطب قروداا  ن السجالت وةقًا لاحكام والصالحلات 

 فاللس:ال
ةن عبق ا   ن ال ئلس بناًء عةن توصممممملس  ن  هي  الةوازم إذا كانة قلمس الةوازم عنه الشممممم اء ال تزجه  .1

 ( الف دينا .1000)
 ( الف دينا .1000بق ا   ن اريس المهي جن إذا كانة قلمس الةوازم عنه الش اء تزجه عةن ) .2
ةس وةقًا لةصممممالحلات الوا دة ة  . تفم عمةلس إتالف الةوازم غر  الصممممالحس بحهمممم اف لجن3 س ئاصممممس  شممممك 

( إذا لم يكن باإل كان االسمممممممففادة  ن امه الةوازم ألي غ ب آئ  او بل دا لمصمممممممةحس 1 2الفق ترن )
 الجا  س ووةقًا لةف ةلمات الخاصس بملك.

 .ال ئلس  كةف بفنفرم امه الف ةلمات (:4المادة)
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 2018مستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها لسنة تعليمات مهام ومسؤوليات أمناء ال( 11)
 ( من النظام الداخلي للوازم واألشغال38صادرة بموجب المادة )

 م2018( لسنة 5في جامعة جرش رقم )
 

تسممممممممممممممن امه الف ةلمات ات ةلمات  دام و سمممممممممممممؤوللات ا ناء المسمممممممممممممفودعات و  د لوازم الجا  س  (:1المادة)
 (1)مل بدا اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء.ا وج م2018و و وداتدا لسنس 

 تكون لةكةمات والعبا ات الفاللس حرثما و دت ة  امه الف ةلمات الم ان  المخصمممممصمممممس لدا ادناه  ا (:2المادة)
 لم تهل الق جنس عةن ئالف ذلك.

  ا  س    . :الجامعـــــــة
  ئلس 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 إلله  سؤوللس اي  سفودع لةوازم ة  الجا  س.أمين المستــودع
 يشف ف ملمن ي رن ة   دمس ا رن  سفودع  ا ية : (:3المادة)

 .ا دن  الجنسلس ان يكون -1
 عةن هممدادة الهبةوم ة  المحاسممبس وجفقن  دا ات الحاسمموب وئل ة ال تقل عن ان يكون حاصممالً -2

 ئمس سنوات.
 ه ئل ة ال تقل عن ئمس سنوات ة   جال ال مل.ل -3
 ( ئمسس آالف دينا  ا دن .5000قهيم كفالس  اللس عهللس بقلمس )ت-4

 جا  س المدام والمسؤوللات اآلتلس:يفولن ا رن المسفودع ة  ال (:4المادة) 
و  ا  فدا والفأكه  ن  طابقفدا عةن  حا    ب  الفسةم واوا   الش اء وق ا ات  تسةم الةوازم-1

 اإلحالس  ن ناحلس الكملس والمواصفات.
 م وحفظدا والمحاةظس عةردا واالعفناء بدا بالصو ة الف  تفف، وطلل س امه الةوازم.تخزجن الةواز -2
الفلا   صمممممممممالحلس وسمممممممممائل  كاةحس الح ج، باسمممممممممفم ا  وبشمممممممممكل دو ي  والفأكه  ن قطع   اقبس-3

الكد بائ  عنه انفداء ال مل يو لًا  وتففلش المسمممممممممممممفودعات قلل إغالقدا لةفأكه  ن عهم و ود  ا 
  .يسلب الح ج،

 ف المواد والةوازم حسب األصول وتنمممزجل الكملات المص وةس  ن السجالت الخاصس بملك  ص-4
 سفخهام  سفنهات الفخزجن ذات ال القس كاةس حسب األصول.وا
 سك السجالت الخاصس بالةوازم وة، احهث األنظمس وكملك ال دهة الشخصلس. -5
 سك السجالت الخاصس بال دهة الشخصلس بحرث تفضمن األ اث والةوازم الثابفس. -6
الجا  س عةن ان يقوم  سجرل ال دهة الشخصلس عةن  سف مةردا و سفخه ردا  ن ال ا ةرن ة ت-7

المسمممممف مل او المسمممممفخهم بالفوقلع عةن المسمممممفنهات الخاصمممممس بدمه ال دهة لضمممممبطدا وةقًا لانظمس 
 الم مول بدا.
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  فاب س اعمال صلانس األ دزة وتقهيم تق ج  دو ي إلن  هي  الةوازم.-8
بأول دون تأ رل تح ج   سممفنهات اإلدئال واإلئ اج حسممب ح كس الةوازم او المواد األئ ى اواًل -9

 إلن الروم الفال   وتزوجه دائ ة الةوازم بنسخس  وق س و خفو س عن امه المسفنهات.
 اسفخهام النماذج المق  ة  الف  ت فمهاا دائ ة الةوازم  ن السجالت والهةات  والمسفنهات.-10

بمو ب قوائم   د  طابقس إذا نقل اي ا رن  سمممفودع يفم تسمممةلم الةوازم إلن ا رن المسمممفودع الجهيه  (:5المادة)
لقرود المسمممممفودع ال سمممممملس بحرث توقع  ن الط ةرن   ًا وجصمممممادق  هي  الةوازم عةن امه الفواقلع. 
وة  حالس ت م  القلام بح  اءات الفسمممةلم يفم   د  حفوجات المسمممفودع  ن قلل لجنس ي رندا ال ئلس 

دع الجهيه طبقًا لةقوائم الف  نظمفدا. لدمه ال ايس وُجسمممةم المسمممفودع  ن قلل الةجنس إلن ا رن المسمممفو 
وة  حالس و ود نقص او زجادة ة  عمةلات الفسمممممممممممممةلم او الج د المنصممممممممممممموص عةردا  تنظم قوائم 

  سفقةس لكل  ن الزجادة والنقص توقع  ن  ملع األهخاص المين اهف كوا  ة  عمةلس الفسةلم.
كل سمممنس  اللس  وجلها الج د ة  الروم األول  يج ي   د  سمممفودعات الجا  س و و وداتدا ة  ندايس (:6المادة)

  ن هد  كانون األول وجنفد  ة  ندايس الشد  ذاته.
يفم تشكرل لجان الج د  وتحهيه اسةوب عمةدا ونسب الةوازم الم اد   داا بق ا   ن ال ئلس وجكون  (:7المادة)

والمسمممممممفودعات  اعضممممممماء امه الةجان  ن ال ا ةرن ة  الجا  س و ن ذوي االئفصممممممماص ة  الةوازم
 والشؤون الماللس.

يوقع  ملع اعضمماء لجان الج د عةن تق ج  الج د وكشمموةاته حسممب األصممول  ع بلان  الحظاتدم  (:8المادة)
 وآ ائدم المف ةقس بج د الةوازم والمسفودعات وحالفدا الظاا ة.

و المسممممفخه رن المين إذا ظد  نقص ة    د الةوازم يفم اسممممفكماله عةن حسمممماب ا رن المسممممفودع ا (:9المادة)
سمممجةة عةردم الةوازم ك دهة همممخصممملس بمو ب توقل دم عةن المسمممفنهات ال سمممملس  ا ا الزجادة ةرفم 

 .إدئالدا ة  قرود المسفودع ب ه الفأكه  ن اسباب حهو دا
:ت ةع لجان الج د تقا ج اا إلن ال ئلس بواسممممممممممطس  هي  الةوازم  ع إعطاء نسممممممممممخه  ن الفقا ج  إلن  (10المادة)

  .ائ ة الةوازمد
  .ال ئلس  كةف بفنفرم امه الف ةلمات (:11المادة)
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 تعليمات تشغيل الطلبة( 12)
 م2018لسنة  في جامعة جرش

اوج مل بدا اعفبا ًا م2018تسمن امه الف ةلمات ات ةلمات تش رل الطةبس ة   ا  س     لسنس  (:1) المادة
 (1).األ ناء ن تا جخ إق ا اا  ن  جةس 

 يكون لةكةمات والعبا ات اآلتلس الم ان  المخصمممصمممس لدا حرثما و دت ة  امه الف ةلمات  ا لم ت د (:2) المادة
 ق جنه تهل عةن ئالف ذلك:

  . ا  س     : الجامعة
  . جةس ال مهاء : المجلس
  .عمادة هؤون الطةبس : العمادة
  .عمره هؤون الطةبس : العميد
 و ب امه الف ةلمات.لجنس تش رل الطةبس المشكةس بم : اللجنة

  .يدهف تش رل الطةبس إلن تنملس احف ا دم لة مل والمساعهة ة  سه احفلا اتدم الماللس (:3) المادة
يفم تخصممملص  لة    رن ة   رزانلس الجا  س السمممنوجس يحهده المجةس إلنفاقه عةن تشممم رل الطةبس  (:4) المادة

 وةقًا لدمه الف ةلمات وة   وء الحا س.
ُيشمممكل ال ئلس لجنس ئاصمممس لفشممم رل الطةبس ة  بهايس كل عام د اسممم  ب ئاسمممس عمره همممؤون الطةبس  (:5) المادة

 وعضوجس احه ال مهاء والمهي  اإلدا ي و هي  الهائ ة الماللس و ئلس  جةس الطةبس.
 يفم تش رل الطةبس بناًء عةن ق ا  يصه ه  جةس ال مهاء ة   وء تنسرب الةجنس. (:6) المادة
   تقوم الوحهات اإلدا جس واألقسممام بحصمم  حا فدا والمجاالت الف  سممل مل ةردا الطةبس وال هد المق (: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

 ألعهاد المطةوبس لملك.بالفقهم لة مل ةردا  وا
يحهد مله  غلفه ة    يفقهم الطالب ال اغب ة  ال مل بطةب ئط  إلن الةجنس عن ط ج، ال مادة (:9) المادة

   من  دةس يحهداا اإلعالن المشا  الله ة  ال مل  والمجال والوحهة اإلدا جس او القسم المطةوب
 (  ن امه الف ةلمات.8المادة )

   الطالب المفقهم لة مل وةقًا لدمه الف ةلمات  ا ية : يشف ف ة (:10) المادة
 ن يكون  سجاًل إلحهى اله  ات الجا علس ة  الجا  س. ا -ا

اًل عليًا د اسممممممممممملًا ال يقل عن الحه األدنن المسمممممممممممموح به ة  الف ةلمات بمن  ان يكون  سمممممممممممج -ب
 اله  ات الجا علس ة  الجا  س.

 يللس.ه  بحقه ايس عقوبس تأدصاال يكون قه  -ج
 ال يكون  و وعًا تحة الم اقبس األكاديملس. ا -د
 ال يكون  وظفًا او عا اًل لهى  دس  سملس او غر   سملس. ا -ام
 ال يكون  ب و ًا او حاصاًل عةن  نحه  ن  دس  سملس او غر   سملس. ا -و
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ًا لدمه الف ةلمات   يحهد المجةس األ  ة الف  يجب ان يفقا ممممممااا الطالب عن كل سمممممماعس عمل وةق (:11) المادة
سممممممممفس ( 16كما يحهد المجةس السمممممممماعات المسممممممممموح لةطالب بال مل ئاللدا  بحرث ال تزجه عةن )

 ( ا بع ساعات يو لًا لكل طالب. 4ساعساسلوعلًا او ) عش 
ا. تحففظ الوحهة اإلدا جس او القسمممممممممممم المي ي مل مله الطالب بسمممممممممممجل ئاص تهون مله الم ةو ات  (:12) المادة

 : الفاللس
 اسم الطالب و كان ال مل.  .1
 طلل س ال مل.  .2
 ب نا ج عمل الطالب األسلوع  وعهد الساعات الف  اهف ةدا ة ةلًا.  .3
   اقبس اداء الطالب وتقوجم اما األداء.  .4

ب. تلة  الوحهة اإلدا جس او القسممممممممم ال مره عن اي طالب اسممممممممفنكف او انقطع عن ال مل  ع بلان 
 تا جخ االنقطاع او االسفنكاف. 

 ج. يلة  ال مره الةجنس بحاالت االسفنكاةواالنقطاعالتخاذ الق ا ات المناسبس بشأندا.  
 -يفم إيقاف الطالب عن ال مل ة  الحاالت الفاللس: ا. (:13) المادة

إذا صممممممممه  بحقه عقوبس تأديللس  او و ممممممممع تحة الم اقبس األكاديملس او قصمممممممم  ة  القلام  -1
 بالوا بات المكةف بدا. 

 صل عةن  نحس او ب ثس ئالل د اسفه ة  الجا  س  ن  دس  سملس او غر   سملس. إذا ح -2
إذا حصممممممممممل عةن عمل او وظلفس لهى  دس  سممممممممممملس او غر   سممممممممممملس ا ناء د اسممممممممممفه ة   -3

 الجا  س.
ب. ي اعن عنه إيقاف الطالب  صمممممةحس الجا  س  وإتمام األعمال الف  كةف الطالب بدا و ممممممان 

 د.اسفم ا جس ال مل كالم فا
كل طالب يفصل ألحه األسباب الممكو ة ة  الفق ة )ا(  ن المادة السابقس  يح م  ن االسففادة  ن  (:14المادة)

 ة ص ال مل المفواة ة ة  الجا  س ولةمهة الف  تق  اا الةجنس.
لمات يفم صممممممممممممم ف ا و  الفشممممممممممممم رل لةطةبس  ن قلل الهائ ة الماللس ة  الجا  س وةقًا لانظمس والف ة (:15المادة)

 الماللس الم مول بدا ة  الجا  س. 
 ال ئلس  كةف بفنفرم امه الف ةلمات.  (: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 م2018لمات ات ةلمات صمممنهوق االدئا  ة   ا  س     لسمممنس تسممممن امه الف ة (:1) المادة
 (1) ن تا جخ  واةقس  جةس األ ناء عةردا.

 يكون لةكةمات والف ابر  الوا دة ادناه الم ان  المخصصس لدا: (:2) المادة
 :   جةس  ا  س    . المجلــس
 : صنهوق االدئا  ة   ا  س    . الصندوق 
 :  ئلس الجا  س. الرئيــس
 : لجنس صنهوق االدئا . اللجنــة
: عضممممو اريس الفه جس او الموظف او المسممممفخهم  من ام ة  ئه س  ا  س     عةن  المشتـرك

 اساس الفف غ الكا ل.
 ينشأ ة  الجا  س صنهوق ادئا  تقوم عةن إدا ته الةجنس. (:3) المادة
 االهف اك ة  الصنهوق ائفلا ي. (:4) المادة
 تحفظ ا وال صنهوق االدئا  ة  حساب ئاص  سفقل ة  الجا  س. (:5) ةالماد
 .(2)1/10/2017اعفبا ًا  ن  %  ن ال اتب الشد ي األساس  لةمشف ك3ا. يقفطع لحساب الصنهوق  (:6) المادة

 %  ن  اتبه الشد ي األساس .6ب. تهةع  الجا  س هد جًا لحساب المشف ك      
 لصنهوق  ن تا جخ  باه ة ال مل.ج. يلها االهف اك ة  ا     

 يفولن إدا ة صنهوق االدئا  لجنس تسمن الجنس صنهوق االدئا ا تفألف  ن: (:7) المادة
  ئلساً / رئيس الجامعة أو من ينيبه

 عضواً / مدير الشؤون اإلدارية
 عضوًا وا رنًا لةس ./ المدير المالي

 (م  ن اعضاء اريس الفه جس ال س  ن المشف كرن اعضاء يفم انفخابدم )ا نان  ند
 تفولن الةجنس الصالحلات الفاللس: (:8) المادة

 تنفرم السلاسس ال ا س لةصنهوق كما يق  اا المجةس. -1
 ص ف ق وب لةمشف كرن بالصنهوق وة، الش وف الف  تحهداا الةجنس وبمواةقس ال ئلس. -2
 إق ا  الحسابات الخفا لس والفق ج  السنوي لةصنهوق. -3
 .ع  رزانلس سنوجس لةصنهوق وتقهيمدا لةمجةس لةمواةقس عةردا قلل بهء السنس الماللس لةصنهوق و  -4
 اي  دام او صالحلات ائ ى يكةفدا بدا ال ئلس. -5

يص ف لةموظف  صرهه المفحق، ة  الصنهوق  ع األ باح  بفا جخ انفداء ئه فه او إندائدا  ع   اعاة  (:9المادة)
 ة  ن امه الف ةلمات. ا و د ة  المادة ال اه  

 ال تص ف لةموظف  ساامس الجا  س ة  الصنهوق ة  الحاالت الفاللس: (:10) المادة
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 ا. إذا ت ك الخه س دون المواةقس الخطلس  ن ال ئلس.
 ب. إذا اندرة ئه فه ألي سلب  ن األسباب ا ناء  هة الفج بس.
 الجا  س. مس الم مول بدا ة ج. إذا اعفل  ةاقهًا لوظلففه او ةصل  ن الخه س بمو ب األنظ

 د. إذا كانة ئه فه الف ةلس ة  الجا  س اقل  ن سنفرن.
ن عتقهم الةجنس ئالل الشممممد  الفال  النفداء السممممنس الماللس لةصممممنهوق تق ج ًا  فصمممماًل لمجةس الجا  س   (:11) المادة

 الو ع المال  لةصنهوق.
ون وتفخم ق ا اتدا باألغةللس وة  حال تسممممماوي األصممممموات يك تجفمع الةجنس بناًء عةن دعوة  ن  ئلسمممممدا (:12) المادة

 صوت ال ئلس    حًا.
اللس 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.
  ن قلل الجدس الف  تفولن تهقر، حسابات الجا  س. تهق، حسابات الصنهوق  (:14) المادة
 تودع ا وال صنهوق االدئا  ة  اي بنك او  دس غر   بوجس ت ااا الةجنس  ناسبس. (:15) المادة
%  ن ا وال 70يجوز بق ا   ن المجةس بناًء عةن تنسمممممممممممممرب  ن الةجنس اسمممممممممممممفثما   ا ال يزجه عةن  (:16) المادة

 :(1)المجاالت الفاللسالصنهوق ة  واحه او اكث   ن 
 ه اء وبلع األ ا  . -1 
 موجل  شف جات الجا  س وةقًا لنظام الم ابحس اإلسال لس بحرث ت فمهه الةجنس.ت -2 
 ي  جاالت ائ ى تنسلدا الةجنس وجواة، عةردا المجةس.ا -3 

 يطل، الصنهوق  لها االسفحقاق ة  توزجع األ باح عةن المشف كرن مله. (:17) المادة
 ال ئلس  كةف بفنفرم امه الف ةلمات. (:18) دةالما
 

  

                                                 
 .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 ةلمات )ت ةلمات  ن  د  س البكالو جوس ة   ا  س     لسمممممممممممنس :(1المادة )
 ()اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء.

       د نص يوالعبا ات اآلتلس حرثما و دت ة  امه الف ةلمات الم ان  الوا دة إزاءاا  ا لم  لةكةماتيكون   :(2) المادة
 -:بخالف ذلك

  ا  س    .   ة:ــــالجامعـــ
 .ا ناء الجا  س  جةس   مجلس األمناء:

  جةس عمهاء الجا  س.  عمداء: مجلس ال
 .الطلرب او الةجنس الطللس الف  ت فمهاا الجا  س   المرجع الطبي:

                                           احكام امه الف ةلمات عةن الطةبس المنفظمرن المسممممممممممممجةرن لةحصممممممممممممول عةن د  س البكالو جوس تسمممممممممممم ي  :(3المادة )
 .ة  كةلات الجا  س

 راسيـةالخطـة الد
لو جوس ة  تخصمممصمممات يق   جةس ال مهاء الخطس اله اسممملس الف  تؤدي إلن الحصمممول عةن د  س البكا (:4المادة )

بناًء عةن تنسمممممممممرب  ن  جالس الكةلات وتوصممممممممملات  ن  جالس األقسمممممممممام األكاديملس  كةلات الجا  س
 .المخفصس وب ه اعفماداا  ن لجنس الخط  بالجا  س

 –132اعات الم فمهة المطةوبس لةحصمممممممول عةن د  س البكالو جوس ة  الجا  س او   )(: يكون عهد السممممممم5المادة )
( سمممماعس 141( سمممماعس   فمهة لكةلات: اآلداب  االقفصمممماد وال ةوم اإلدا جس  الشمممم ج س  ال ةوم  و)135

( سممممماعس   فمهة 160( سممممماعس   فمهة لفخصمممممصمممممات كةلس الز اعس و )147 – 140كةلس الحقوق  و)
 .( ساعس165 اعها تخصص انهسس ال ما ة ) الصرهلسلكةلس الدنهسس و 

 (: تشمل الخطس اله اسلس ة  كل تخصص تمن  مله د  س البكالو جوس المفطةبات اآلتلس:6المادة )
 تشمل  ا ية :( ساعس   فمهة و 27وتخصص لدا ) : فطةبات الجا  س -)ا(
 .فمهة( ساعس   12وجه سدا  ملع طةبس الجا  س  وتخصص لدا ) :إ با جس -1
 ( سمممممممممممممماعات   فمهة يخفا اا الطالب  ن برن المواد المه  س ة 15وتخصمممممممممممممص لدا ) :ائفلا جس -2

 المجموعات الف  تط حدا الكةلات لدمه ال ايس باسفثناء  جموعس كةرفه.
 نسرب  ن  جالس الكةلات.تيق اا  جةس ال مهاء بناء عةن  : فطةبات الكةلس -)ب( 
 .تنسرب  ن  جالس الكةلات ةس ال مهاء بناًء عةنيق اا  ج : فطةبات الفخصص -)ج( 

ال يجوز لةطالب ان يسمممممجل  ادة  ا لم يكن قه د س المفطةب السممممماب، لدا او ان يكون قه حصمممممل  )أ(  (:7المادة )
ك عةن المواةقس الخطلس المسبقس  ن عمره الكةلس  وة  حالس  خالفس ذلك ية ن تسجرةه وعال اته ة  تة

 (**).المادة
 ة  حاالت اسفثنائلس د اسس المساقرن   ًا بمواةقس عمره الكةلس. ب( يجوز)

                                                 
( أقر مجلس األمناء هذه التعليمات بموجب قراره رقم )م2/9/2004( تاريخ 4م في جلسته رقم )26/4/2004 

( 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
)ا( الحه األعةن لمهة اله اسممس لةحصممول عةن د  س البكالو جوس ة   ملع األقسممام لكةلات الجا  س او   (:8المادة )

( سممممنوات  10لمسممممائلس )( سممممنوات  واله اسممممات ا8) ( سممممنوات باسممممفثناء كةرف  الدنهسممممس والصممممرهلس7)
 ( )%(#)وجسفثنن  ن ذلك ةصل د اسس المواد االسفه اكلس لطةبس كةلس الز اعس. 

ت )ب( السنس اله اسلس ةصالن د اسلان إ با جان  هة كل  ندما سفس عش  اسلوعًا تشمل ةف ة اال فحانا
 وةصل صلف  ائفلا ي  هته عش  اسابلع تشمل ةف ة اال فحانات.

لسمممماعس الم فمهة لةمادة عةن اسمممماس ان المحا مممم ة األسمممملوعلس او النهوة لمهة سمممماعس )ج( يج ي تقرلم ا
وعةن  هى سمممفس عشممم  اسممملوعًا ا  سممماعس   فمهة واحهة  ا ا سممماعات المخفل ات والفطلر، ال مة  
ملج ي تقرلمدا لكل  ادة عةن حهة  عةن ان تحسممممب السمممماعس الم فمهة الواحهة بسمممماعف   خفل  او 

عةن األقل  باسممممممفثناء كةلس الدنهسممممممس المخفل ات والمشمممممماغل تحسممممممب السمممممماعس  سمممممماعفرن تطللقرفرن
 الم فمهة الواحهة بثالث ساعات عمة .

 )د( يكون ال بء اله اس  لةطةبس ة  الجا  س كما يأت  :
( سمماعس   فمهة لةفصممل اله اسمم  الواحه حها 12) اله اسمم  لةطالب ة  الجا  س يكون النصمماب -ا -1

فمهة ة  الفصمل حهًا اقصمن  وججوز ان يأئم الطالب  الث سماعممممممممممممممممممممممممممممممات ( سماعس   18ادنن و)
%( او ة  ةصمل الفخ ج إذا كانة امه 80إ ماملس 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 )
عس ته جللس او سمماعس  خفل   ا ا ة  الفصممل الصمملف  ملكون سمماعس إذا كانة السمماعس المضمماةس سمما

 )%( )##(الحه األعةن لةنصاب اله اس  لةطالب وة، ق ا ات وزا ة الف ةلم ال ال  األ دن . 
بأن يسمممجل اكث   ن ال بء اله اسممم  المسمممموح به ة  الفصمممل اله اسممم  األول  يسمممم  لةطالب -ب

 الفصل المي يةله  وة، ق ا ات  جةس ال مهاء. والثان  والصلف   إذا كان  فوقع تخ  ه عةن
ج_ وججوز ة  ب ض الحاالت زجادة ال بء اله اسممممممممممم  لةطالب بق ا   ن  جةس ال مهاء بناًء عةن 

 )$(تنسرب الكةلس الم نلس ودائ ة القلول والفسجرل. 
جس سممممممممم  لةطالب باالسممممممممفم ا  ة  د اسممممممممس عهد  ن السمممممممماعات الم فمهة اقل  ن الحه األدنن نفلي -2

النسممممحابه  ن ب ض المواد وذلك ة  حاالت  ل  ة بفننسممممرب  ن  ئلس القسممممم و واةقس عمره الكةلس 
عةن ان ال تفجاوز  هة د اسممممممممس الطالب لةحصممممممممول عةن د  س البكالو جوس الحه األعةن الوا د ة  

 الفق ة )ا(  ن امه المادة  وج ةم عمره الكةلس المخفص دائ ة القلول والفسجرل ئطلًا بملك.
( سمماعس   فمهه ة  الفصممل اله اسمم  وذلك ألسممباب يقفنع 12س ال مره د اسممس اقل  ن )يجوز بمواةق -3

 ( ساعات.9بدا ال مره عةن ان ال تقل عن )
 

)امممممممممممممممم( يصممنف الطالب المسممجل لنرل د  س البكالو جوس ة   سممفوى السممنوات اله اسمملس إذا اتم بنجاح 
  :الساعات الم فمهة  من الخطس اله اسلس 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  2/2018/2019ء رقم )#( قرار مجلس العمدا

 م.   26/2/2019تاريخ  12/2018/2019)%( قرار مجلس العمداء رقم 

 م،14/5/2019تاريخ  21/2018/2019)##( قرار مجلس العمداء رقم 
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 الساعات المعتمدة المستوى الدراسي
 32 – 3 سنس اولن
 65 – 33 سنس  انلس
 98 – 66 سنس  الثس
 140  – 99 سنس  اب س
 ةأكث   – 141 سنس ئا سس

( سممممماعس   فمهة ة  ةصمممممل تخ  ه  ةةه ان يسمممممجل  ا يحفاج 12)و( إذا احفاج الطالب إلن اقل  ن )
 إلله  ن ساعات.

 المواظبـــــــة
)ا( تشف ف المواظبس لطةبس الجا  س ة  كل المحا  ات والمناقشات والساعات ال مةلس حسب الساعات  (: 9دة )الما

 المق  ة لكل  ادة ة  الخطس اله اسلس.
 .%(  ن الساعات المق  ة لةمادة15)ب( ال يسم  لةطالب بالف رب اكث   ن )

ة لةمادة دون عم       او قد ي %( ن  جموع الساعات المق   15)ج( إذا غاب الطالب اكث   ن)
يقلةدما عمره الكةلس يح م  ن الفقهم لال فحان الندائ  وت فل  نفلجفه ة  تةك المادة)صمممممممممممف ًا(  وة  
 ملع األحوال تهئل نفلجس ذلك ال سمممموب ة  احفسمممماب   هل عال ات الطالب الفصممممة  والف اكم  

 ألغ اب اإلنما  والفصل  ن الكةلس.  
%(  ن السمممممممممممممماعات المق  ة لمادة  ا وكان اما الغلاب بسممممممممممممملب 15اكث   ن ) )د( إذا غاب الطالب

الم ب او ل ممم  قد ي يقلةممه عمرممه الكةلممس ي فل   نسمممممممممممممحبممًا  ن تةممك المممادة  وتطل، عةلممه احكممام 
االنسمممحاب  وجلة  ال مره المخفص  هي  دائ ة القلول والفسمممجرل بملك   وتثلة  الحظس ) نسمممحب( 

األكاديم  لةطالب. ا ا الطةبس المين يمثةون الممةكس او الجا  س ة   إزاء تةك المادة ة  السمممممممممممممجل
%( هممممم جطس  واةقس عمره همممممؤون 20النشممممماطات ال سمممممملس ملسمممممم  لدم بالف رب بنسمممممبس ال تفجاوز )

 الطةبس.
)اممممممممممممممم( يشف ف ة  ال م  الم    ان يكون بشدادة صاد ة عن طلرب علادة الجا  س او   فمهة  نه  

ادة إلن عمره الكةلس ئالل  هة ال تفجاوز اسلوعًا  ن تا جخ انقطاع الطالب عن وان  تقهم امه الشد
المواظبس  وة  الحاالت القاا ة األئ ى يقهم الطالب  ا يثلة عم ه القد ي ئالل اسممممممممممممملوعرن  ن 
تا جخ زوال اسممممباب الغلاب عةن ان ت سممممل صممممو ة  صممممهقس  ن القسممممم إلن  هي  القلول والفسممممجرل 

 .لبلفحفظ ة   ةف الطا
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 اًلمتحـانــات

 )ا( تحسب ال ال س الندائلس لكل  ادة  ن  يس ألق ب  قم صحل . (:10المادة )
.ل ال س الندائلس لكل  ادة ا   جموع عال ات اال فحان الندائ  وعال ات األعمال الفصةلسا -1)ب(
   
ا اًل لمق   المادة ي قه اال فحان الندائ  لكل  ادة   ة واحهة ة  ندايس الفصممممممممممممممل وجكون همممممممممممممم -2

وقه تشممممممممممممممل عال س اال فحان الندائ    %(  ن ال ال س الندائلس لةمادة40وجخصمممممممممممممص له )
 (*) .ا فحانات عمةلس وهفوجس او تقا ج  وتخصص لدا نسبس  يوجس   رنس

شممممممممممل األعمال الفصمممممممممةلس لكل  ادة ا فحانًا كفابلًا عةن األقل ي ةم به الطةبس قلل  وعه عقهه ت -3
( 72ن األقل  وت د األو اق إلن الطةبس ة   وعه اقصاه اسلوع  ن عقه اال فحان او)بأسلوع عة

سمممممماعس ة  الفصممممممل الصمممممملف   وقه تشمممممممل األعمال الفصممممممةلس باإل مممممماةس إلن اال فحان الكفاب  
الفصممة  ا فحانات هممفوجس  او تقا ج   او بحوث كةدا او ب ضممدا حسممب  ا يق  ه  جةس القسممم  

 والفقا ج  والبحوث إلن الطةبس ب ه تصحلحدا.وت د او اق اال فحانات 
والبحوث والمخفل ات واألعمممممال المرممممهانلممممس    ( اعاله  واد النممممهوات3قممممه يسمممممممممممممفثنن  ن بنممممه ) -4

حرث يق    جةس القسممم الم ن  اسممةوب تقرلم امه المواد عةن ان ي ةن ذلك لةطةبس   والمشمما جع
 . ع بهايس الفصل اله اس 

ةصممممة    ةن عنه بهون عم  قد ي او    مممم  يقلل به عمره الكةلس  كل  ن ت رب عن ا فحان -5
 يو ع له )صف ( ة  ذلك اال فحان وجحسب ة  عال فه الندائلس.

كل  ن ت رب عن ا فحان ةصمة    ةن عنه  ب م  قد ي يقلل به عمره الكةلس او عم     م   -6
امه الحالس ي قه  ه س وة    عةله ان يقهم  ا يثلة عم ه ئالل اسممممممممممملوع  ن تا جخ زوال ال م 

 .المادة ا فحانًا ت وجضلًا لةطالب بالشكل المي ي اه  ناسباً 
  وعن   ا  س ال ال ات   ه س المادة  سؤول عن تصحل  او اق اال فحانات الخاصس لمادته ) مممممممممممممم(

وتسمممممةلمدا إلن دائ ة القلول والفسمممممجرل ئالل  هة   وتسمممممجرةدا ة  الكشممممموف والقسمممممائم الخاصمممممس بدا
وجمنع إعالن اي عال س آلي   ( سممممماعس  ن تا جخ عقه اال فحان الندائ  لفةك المادة48)اقصمممممااا  

 .طالب قلل تسةلمدا لهائ ة القلول والفسجرل
جوز لةطالب ان يطةب   ا  س عال فه ة  اال فحان الندائ  ة  اي  ادة ئالل  هة اقصمممااا ي -1 )د(
حالس  اسمممممممممممبًا ة  تةك المادة. ولة مره ة  امه ال(  ال ون يو ًا  ن تا جخ إعالن النفائج إذا كان 30)

ان يقوم بالفحق،  ن عهم و ود ئطأ  ادي ة   مع ال ال ات او نقةدا  و ن عهم و ود اسممممممممممممميةس 
اال مرها او  ن ينربه  و ا ئلس القسمممممممممممممما و ا ه س  :غر   صمممممممممممممححس  وذلك عن ط ج، لجنس  ن

 المادةا او احه  ه سردا.
رممه لم ا  ممس  مع عال فممه الندممائلممس ونقممل  ف داتدمما  وذلممك لة م يجوز لةطممالممب ان يفقممهم بطةممب -2

يو ًا  ولة مره ة  امه الحالس ان يقوم او و ه س المادة بالفحق،  ن عهم و ود   ال رنئالل 
 ئطأ  ادي  وتصحل  الخطأ إن و ه.

                                                 
 م2/8/2016تاريخ  26/2015/2016* قرار مجلس العمداء رقم 
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 .هةع الطالب  سمًا قه ه ئمسس دنانر  عن كل طةب يفقهم به لم ا  س اي عال س  ن عال اتهي -3
ا ا   ت د  ملع او اق اال فحانات والفقا ج  والبحوث إلن الطالب ب ه تصحلحدا وتسجرل عال اتدا )ام(

 .او اق اال فحان الندائ  ةفحفظ لهى  ئلس القسم لمهة ةصل د اس  واحه
طالب عن اال فحان الندائ  ة   ادة  ا يو ممممممممع له اصممممممممف ا ة  اما اال فحان إذا ت رب ال -1)و(   

 لجس عةن اما األساس.وتحسب النف
إذا لم يفم الطالب  فطةبات  ادة  ا او إذا ت رب عن اال فحان الندائ  ةردا ب م  قد ي  -2

يقلةه عممممممممممممممره الكةرمممممممممممممس الف  تط ح تةك المادة ة   هة اقصااا اسلوعان  ن  وعه اال فحان 
وة    او عه ه الندائ  لدمه المادة  يقمممممموم عمرممممممه الكةرممممممس بحبالغ  ه س المادة بقلول ال م  

( وعةن الطالب ان ي مل عةن إزالس امه غر   كفملحالس قلوله يسمممممممممممممجل لةطالب عال س )
دون حسمممماب   المالحظس ة   هة اقصممممااا  ال س اسممممابلع  ن بهايس الفصممممل اله اسمممم  الالح،

الفصمممممل الصممممملف   وئالةًا لملك يسمممممجل له  هي  القلول والفسمممممجرل عال س )صمممممف ( ة  اما 
وة  حال كان الطالب  ؤ اًل لةفصممممممممممممممل  .اف المي لم يكفمل ة  المادةاال فحان او النشمممممممممممممم

او انقطع قد جا  ةربقن حقه قائما ة  الفقهم لال فحان عنه انفداء تأ رةه او إعادة   الالح،
 (#) .قرهه

الب عةن عال س )غر   كفمل( ة   ادة  ا او اكث  ة  الفصمممممممممممل المفوقع إذا حصمممممممممممل الط -3
غر   كفمل ة  الفصمممممل المي يةله مل ه الطالب ئ ججًا ة  ندايس تخ  ه مله وتقهم ال فحان 

 الفصل المي تقهم مله لال فحان واكفمةة عال فه او عال اته مله. 
س الندائلس لةمادة او %(  والحه األدنن لة ال 50س النجاح ة  المادة او)الحه األدنن ل ال  -4

(35)% 
 :تصنف عال ات المادة وة، الجهول اآلت  -5

 العالمة التقدير الرمز بالعربية ز باإلنجليزيةالرم
A 100-90  مفاز ا% 
B 89-80  ره  هاً  ب% 
C 79-70  ره ج% 
D 69-60  قلول د% 
E 59-50  علف ام% 
F 50اقل  ن   اسب و% 

( يكون الم ممهل الف اكم    ممهل عال ممات  ملع المواد الف  11 ع   اعمماة احكممام المممادة ) -3
حًا او  سمممموبًا  مممممن  فطةبات ئطفه اله اسمممملس حفن تا جخ حسمممماب ذلك د سممممدا الطالب نجا

الم هل  وإذا حصممممممممممممممل الطالب عةن نفلجس )غر   كفمل( ة  ب ض المواد يفم  حسمممممممممممممماب 
وت ممه الم ممهالت ذات ا         ن تمما جخ     ممهالتممه عنممه مما تكفمممل عال ممات امممه المواد
 .()حصول الطالب عةن نفلجس )غر   كفمل( 

                                                 
 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. 
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 (#) :الت الف اكملس وة، الفقهي ات الملرنس ة  الجهول األت . تصنف الم ه4
 المعدل التراكمي التقدير
 %100-84  مفاز
 %84قل  ن ا - 76  ره  هاً 
 %76قل  ن ا - 68  ره
 %68قل  ن ا - 60  قلول
 %60دون   علف

 .لم هل الفصة  او   هل عال ات  ملع المواد الف  د سدا الطالب ة  ذلك الفصلا -5
( يج ي حسممماب اي  ن الم هالت السمممابقس بضممم ب عال س كل 11حكام المادة ) ع   اعاة ا -6

 ادة دائةه ة  الم هل ة  عهد سمماعاتدا الم فمهة وقسمممس  جموع حواصممل الضمم ب الناتجس 
 .عةن  جموع الساعات الم فمهة

 .حسب كل الم هالت ألق ب  نزلس عش جس واحهةت -7
%( ةأكث  عةن 84صممممممل عةن   هل ةصممممممة   قها ه )مي يحيضممممممع ال مره اسممممممم الطالب ال -8

 ا لم  يكن  فصممممممواًل او  و مممممموعًا   الئحس همممممم ف الكةلس  وجثلة ذلك ة  سممممممجةه األكاديم 
 .( ساعس12وان ال يقل علؤه اله اس  عن )  تحة الم اقبس األكاديملس

 إعادة دراسة المواد
  جس حصل ةردا عةن نفلجس ) اسب(  وة  حالس  سوبه ة (: )ا( عةن الطالب إعادة د اسس كل  ادة إ با11المادة )

  ادة ائفلا جس يجوز له إعادتدا او ائفلا  غر اا  ن المواد االئفلا جس ة  الخطس اله اسلس.
%( ل ةع   هله 70)ب( يجوز لةطالب إعادة د اسممممممممممممممس اي  ادة حصممممممممممممممل ةردا عةن عال س اقل  ن )

 .ةن ان ال يكون قه اتم  فطةبات الفخ جع  الف اكم  بمواةقس ال مره ولم ة واحهة ةق 
 . م( إذا اعاد الطالب د اسس  ادة  ا تحسب له ال ال س األئر ة ةق  ة    هله الف اكم )

)د( ة  حالس إعادة الطالب  ادة  ا ةحن سمماعات تةك المادة تهئل ة  حسمماب عهد السمماعات المطةوبس 
 لةفخ جج   ة واحهة ةق .

المواد تحسممممممممممممممب ال ال ممس األئر ة ةق  ألغ اب  فطةبممات الفخ ج )اممممممممممممممممممممممممممم( ة   ملع حمماالت إعممادة  
 (  ن امه الف ةلمات.18والمنصوص عةردا ة  الفق ة )ا(  ن المادة )

)و( إذا د س الطالب  اده بهيةس عن  ادة سممممل، ان  سممممب ةردا تحسممممب عال س المادة اللهيةس ةق  ة   
 األكاديم  دون احفسابدا ة  الم هل.الم هل الف اكم   وتبقن المادة األصةلس  ثلفه ة  سجةه 

)ز( عهم احفسممممماب عال س المادة اللهيةس الف  د سمممممدا الطالب ة  الم هل عةن اعفبا  انه د سمممممدا ة   
ةصممممممل الفخ ج ة  حال عهم تخ  ه بسمممممملب  سمممممموبه بدا  وعةله إعادة د اسممممممس المادة األصممممممةلس عنه 

 (*)ط حدا.

                                                 
 م.25/4/2018تاريخ  20/2017/2018تعديالت مجلس العمداء رقم   (#)

( تعديالت مجلس األمناء رقم )2007/2008،اعتباراً من الفصل االول22/3/2007تاريخ  3/2007 
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ائ ى كان قه د سممممدا الطالب ة   ا  س     سممممابقًا  )ح(   ادلس  ادة  ا لةطالب المنقول  ن  ا  س
قول قلل انفقاله و  ا ةفدا كمادة تمة إعادة د اسممممفدا  بحرث تثلة ال ال س الجهيهة  ن الجا  س المن

  ندا )دون عال س( وال تحسب ال ال س السابقس الف  د سدا ة   ا  س    .
 

 وضع الطالب تحت المراقبة
%( ة  ندايس اي ةصممل باسممفثناء 60لب تحة الم اقبس إذا نقص   هله الف اكم  عن )(: )ا( يو ممع الطا12المادة )

اول ةصمممل د اسممم  ة  الجا  س وكملك الفصمممل الصممملف  وتقوم دائ ة القلول والفسمممجرل بحهممم ا  الطالب 
 ئطلًا بملك عةن آئ  عنوان له لهى الجا  س.

  ادت إلن و  ه تحة الم اقبس ة  )ب( عةن الطالب المي و ع تحة الم اقبس ان يزجل األسباب الف
 هة اقصااا ةصالن د اسلان )وللس  ندما ةصل صلف ( ب ه الفصل المي و مممممممممممممع بسلب نفائجه 

نم  تحمممة الم اقلمممس  وإذا لم يفمكن الطالممممممب  ن إزالس األسباب الف  ادت إلن و  ه تحة الم اقبس ي
لم يفمكن  ن إزالس امه  وج طن ة صمممممممس ائر ة لفصمممممممل  الث وجفصمممممممل ب ه ذلك  ن الفخصمممممممص إذا

 األسباب. 
)ج( يسممممفثنن  ن الفصممممل  ن قسممممم الفخصممممص تنفرمًا ألحكام الفق ة )ب(  ن امه المادة كل طالب اتم 

( سمممممممممماعس   فمهة ة  اي  ن كةلات الجا  س او إذا كان الطالب حاصمممممممممماًل عةن   هل 90بنجاح) 
 ()%( ةما ةوق.58ت اكم  )

(  ن امه الف ةلمات 12صول  ن تخصصه حسب احكام الفق ة )ب(  ن المادة )(:)ا( يجوز لةطالب المف13المادة )
ان يفقهم بطةب انفقال إلن تخصمممممممممممص آئ  بالجا  س قلل بهايس الفصمممممممممممل الالح، وتطل، عةله احكام 

 (  ن امه الف ةلمات وإذا لم يفم قلوله ة  اي قسم آئ  يفصل ندائلًا  ن الجا  س.17المادة )
( سممممماعس   فمهة 15احه  ن الحه األعةن لسمممممنوات الفخ ج  قابل كل ))ب( يحسمممممب ةصمممممل د اسممممم  و  

 .تحسب لةطالب
 اًلنسحاب من المواد وإضافتها

 )ا( يسمم  لةطالب باالنسمحاب  ن  واد سمجل لدا او إ ماةس  واد  هيهة ئالل األسملوعرن األولرن  ن (:14المادة )
فصل األسلوع األول  ن ايام اله اسس  ن الايام اله اسس  ن الفصةرن اله اسررن األول والثان   وئالل 

 الصلف   وال تثلة المواد الف  انسحب  ندا ة  سجةه األكاديم . 
)ب(  ع   اعاة  ا و د ة  الفق ة )ا(  ن امه المادة يسممم  لةطالب باالنسممحاب  ن د اسممس  ادة ئالل  

سممممابلع األ ب س األولن  ن وئالل األ  األسممممابلع الثمانلس األولن  ن الفصممممل اله اسمممم  األول والثان 
وة  امه الحاالت تثلة المادة ة  سممممممجل الطالب وإزا اا  الحظس ) نسممممممحب(   الفصممممممل الصمممممملف 

وجفحمل الطالب  سمموم تةك السمماعات  وال تهئل امه المادة ة  عهد السمماعممممممممممممممممات  الف  د سممدا  ن 
لمممممممممممممممكو ة ة ةن حرث النجاح وال سوب و فطةبات الفخ ج  وإذا لم ينسحب الطالب ئمممممممممممممالل المهة ا

 ه س المادة ان يثلة نفلجس المطالب ة  كشمف ال ال ات وال يجوز _ نفلجس لدما االنسحاب _ ان 

                                                 
 .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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يقل عهد السممماعات المسمممجل عن الحه األدنن لة بء اله اسممم  المسمممموح به وة، امه الف ةلمات إال 
 .بق ا   ن عمره الكةلس بناء عةن تنسرب  ن  ئلس القسم

ب  نسمممممممحبًا  ن  ملع المواد الف  سمممممممجل لدا ة  ةصمممممممل  ا بق ا   ن عمره كةرفه )ج( إذا اعفل  الطال
تكون د اسفه لملك الفصل ) ؤ ةس( ه جطس ان يفم ذلك قلل اسلوعرن  ن بهء اال فحانات الندائلس  

(  ن امه 15وجحسمممممممممممممب اما الفصمممممممممممممل  ن  هة الفأ رل المسمممممممممممممموح بدا ة  الفق ة )ا(  ن المادة )
 ة  سجةه األكاديم   وجفحمل الطالب  سوم تةك الساعات.وجثلة ذلك   الف ةلمات

 تأجيل الدراسة واًلنقطاع عنها واًلنسحاب من الجامعة   
(: )ا( يجوز لةطالب ان يؤ ل د اسفه ة  الجا  س  هة ال تزجه عن ا ب س ةصول سواء اكانة  فقط س او 15المادة )

  فصةس بمواةقس ال مره.
( ا ب س عشمممم  يو ًا 14تأ رل د اسممممفه إلن ال مره ة   هة اقصممممااا ) )ب( عةن الطالب ان يفقهم بطةب

 ن بهايس الفصمممممممممل اله اسممممممممم  األول او الثان  التخاذ الق ا  المناسمممممممممب وجلة  ال مره ق ا ه إلن  هي  
القلول والفسمممممممجرل وعمره همممممممؤون الطةبس و ئلس القسمممممممم المخفص و  همممممممه الطالب وايس  دس ائ ى 

قاا ة الف  تط ا ب ه المهة المنصممممممممموص عةردا ة  امه الفق ة وقلل وة  حاالت الضممممممممم و ة ال    نلس
ندايس األسممممملوع الثا ن  ن بهايس الفصمممممةرن األول والثان  ةةمجةس الكةلس ان ينظ  ة  طةب الفأ رل 

 .التخاذ الق ا  المناسب وإبالغ الجدات الم نلس
إزالس اسممممممباب الو ممممممع تحة )ج( ال تحسممممممب  هة الفأ رل  ن الحه األعةن لسممممممنوات الفخ ج او ل ايات 

 .الم اقبس
وججوز له ان   )د( إذا تجاوز الطالب  هة الفأ رل الف  تمة المواةقس عةردا يفقه  ق هه ة  الجا  س

يفقهم بطةب  هيه لاللفحاق بالجا  س ةحذا قلل ة  الفخصممص نفسممه يحففظ بسممجةه األكاديم  كا اًل 
ب له  هة اله اسس السابقس  من الحه األعةن عةن ان يكمل  فطةبات الفخ ج وة  امه الحالس تحس

وإذا قلل ة  تخصص آئ  تطمممممل، عةله احكام الفق ترن )ب( و ) ممممم(  ن المممممممممممادة   لسنوات الفخ ج
وة  الحاالت الف  يفقه ةردا الطالب  ق هه بسمممممممممملب الفجاوز ب م  قد ي   (  ن امه الف ةلمات17)

 ن المسممممممممموح بدا عالوة عةن  ا و د ة  الفق ة  ةةه ان يطةب  ن  جةس كةرفه اعفبا   هة الفجاوز
 .)ا(  ن امه المادة ولمهة ةصةرن د اسررن كحه اقصن

)امممممممممممممممممم( ال تؤ ل اله اسممممس لةطالب الجهيه ة  الجا  س او الطالب المنفقل إلردا  إال ب ه  ضمممم  ةصممممل 
 .عةن األقل عةن د اسفه ة  الجا  سد اس  واحه 

لجا  س ة ةله ان يفقهم بطةب عةن النموذج المق   إلن دائ ة )و( إذا  غب طالب ة  االنسممممحاب  ن ا 
وة  امه الحالس تثلة له ة  سجةه  الحظس ) نسحب  ن الجا  س( وجفقه  ق هه   القلول والفسجرل

وإذا  غب ة  االلفحاق  انلس بالجا  س ة ةله ان يفقهم بطةب  هيه وة  حالس قلوله ة  قسممممممممممم   ةردا
ألكاديم  كا اًل عةن ان يكمل  فطةبات الفخ ج وة، الخطس الفخصممممممممممص نفسممممممممممه يحففظ بسممممممممممجةه ا

اله اسمممممملس الم مول بدا عنه عودته إلن الجا  س   وتحسممممممب له  هة اله اسممممممس السممممممابقس  مممممممن الحه 
وإذا قلل ة  قسممممم آئ  تطل، عةله احكام الفق ترن )ب( و )ج(  ن المادة   األعةن لسممممنوات الفخ ج

ن ي ود لةه اسس ة  نفس الفخصص إذا انسحب ئالل الفصل وال يجوز ا  (  ن امه الف ةلمات17)
 الثان  لو  ه تحة الم اقبس. 
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)ز( إذا لم يسجل طالب  نفظم ة  الجا  س لفصل د اس  او اكث  ولم يحصل عةن  واةقس ئطلس  ن 
ال مره الم ن  بفأ رل د اسمممممممممممممفه لدمه المهة يفقه  ق هه ة  الجا  س  وة  امه الحالس يجوز له ان 

ةحذا قلل ة  الفخصص نفسه يحففظ بسجةه األكاديم  كا اًل   بطةب  هيه لاللفحاق بالجا  س يفقهم
  عةن ان يكمممل  فطةبممات الفخ ج وة، الخطممس الممه اسممممممممممممملممس الم مول بدمما عنممه عودتممه إلن الجمما  ممس

وإذا قلل ة  قسممم آئ  تطل،   وتحسممب له  هة اله اسممس السممابقس  مممن الحه األعةن لسممنوات الفخ ج
 (  ن امه الف ةلمات  وة  الحاالت الف  يفقه ةردا17كام الفق ترن )ب( و)ج(  ن المادة )عةله اح

الطالب  ق هه بسلب عهم تسجرةه لمهة ةصل د اس  او اكث  وب م  قد ي ةةه ان يطةب  ن كةرفه 
  اعفبا  امه المهة  من الحه األعةن لمهة الفأ رل المسموح بدا ة  الفق ة )ا(  ن امه المادة.  

 ي فل  )ةاقهًا لمق هه( وال  )ح( إذا انسمممممحب الطالب ب ه اكفمال قلوله او ب ه  باهممممم ته ألي سممممملب كان
 .ت د له ال سوم المهةوعس

 اًلنتقال من الجامعات األخرى 
لش وف (: )ا( يسم  بانفقال الطةبس  ن الجا  ات األئ ى والم ااه والكةلات الجا علس إلن الجا  س وة، ا16المادة )

 :اآلتلس
 ان يسفوة  ه وف القلول ة  الجا  س.      -1
قاًل  ن  ا  س او   ده او كةلس  ا علس ت ف ف بدا الجا  س  وان تكون د اسمممممممممممفه ان يكون  نف -2

  نفظمس  وان يقهم و لقس تثلة ذلك.
واد الف  د سدا ة  الجا  س /  ا  ات وكةلات المجفمع المنفقل  ندا عةن ان ال تحسب له الم -3

 %( او تقهي  نا  .50 فه ةردا عن)تقل عال
الحاصممةرن عةن كةلات  جفمع/   ده  ن ئا ج األ دن إحضمما  و لقس تثلة ان امه الشممدادات  -4

 (*)تؤاةدم إلن  واصةس ت ةلمدم الجا    لمسفوى البكالو جوس ة  دولدم. 

الجهيهة %(  ن السمماعات المق  ة ة  الخطس 50ن ال يفجاوز عهد السمماعات المحسمموبس عن )ا -5
( سمممممنوات حسمممممب اسمممممس 3وا ا كةلات المجفمع نظام سمممممنفرن او)  لةطةبس المنقولرن  ن  ا  ات

 القلول وزا ة الف ةلم ال ال  والبحث ال ةم  األ دن .
ل ة  )ب( يفم تقهيم طةبات االنفقال إلن دائ ة القلول والفسجرل ة  الجا  س وجلة  هي  القلول والفسجر

 لوا دة ة  الفق ة )ا( اعاله.امه الطةبات وة، الش وف ا
)ج( يحول  هي  القلول والفسمممجرل الطةبات المقلولس إلن عمره الكةلس المخفص لحسممماب السممماعات الف  

 د سدا الطالب ة   ا  فه ة   وء الخطس اله اسلس لةقسم المي سرفخصص مله.
عةن تنسمممممممممممممرب عمره  ( ةق ة )د( يجوز لة ئلس بناءً 18ع عهم اإلئالل بما و د ة  المادة )  -1)د( 

حهًا الممةكس األ دنلس الداهملس ةصاًل د اسلًا وا خارجالكةلس ان يسم  لةطالب بأن يه س ة   ا  س 
 ئالل  هة د اسفه ه جطس  ا ية :

 .( ساعس   فمهة18ن ال تحسب لةطالب اكث   ن )ا - 
طةوب   ادلفدا ن تطل، اسممس   اير  الم ادلس عةن المواد الما -ن تكون اله اسممس بانفظام ا - 

 %(.60عةن ان ال تقل عال س المادة عن )

                                                 
( عدلت بقرار مجلس العمداء رقم الجلسة )17/10/2018، بتاريخ 2018/2019 /1 
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سمماعات الم فمهة الف  يه سممدا طالب الجا  س ة  الفصممل الصمملف  ة  اي  ا  س ال تحفسممب ال -2 
ائ ى دائل الممةكس األ دنلس الداهمممممممممملس او ئا  دا إال ة  حاالت اسمممممممممفثنائلس يواة، عةردا  ئلس 

 .الجا  س
، ان د سممدا الطالب ة   ا  س /  ا  ات ائ ى او   ااه او كةلات )امممممممممممممممم( ال تهئل المواد الف  سممل

  جفمع  من   هالته الف اكملس 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
لحاصمممممممةرن عةن د  س البكالو جوس  ن (  ن امه الف ةلمات عةن الطةبس ا16)ز( تطل، احكام المادة )

 .وال اغلرن باله اسس ة  الجا  س ة  تخصص آئ    ا  س ائ ى 
)ح( ي ا ل الطالب المنفقل  ن  ا  س ائ ى   ا ةس الطالب الجهيه ل ايات اإلنما  والفصممممممممممممممل  ن 

 الفخصص.      
 آخر في الجامعة قسم اًلنتقال من قسم إلى

دايس الفصل االنفقال إلن دائ ة القلول والفسجرل ة   هة اقصااا  ال س اسمابلع قلل ن (:)ا( يفم تقهيم طةبات17المادة )
اله اسمممممم  األول او الثان   وجلة  جةس الكةلس الم ن  ة  امه الطةبات ة   هة اقصممممممااا اسمممممملوع  ن 
بهايس ذلك الفصممممل اله اسمممم  بناء عةن توصمممملس  جةس القسممممم المي ي غب الطالب باالنفقال إلله  وة، 

 ش وف اآلتلس:ال
ان ال يكون قه ةصل او حصل عةن إنما  بالفصل  ن الفخصص المي ي غب ة   .1

 االنفقال إلله.
 ان يفواة  الشاغ  ة  الفخصص. .2
يضع  جةس الكةلس ه وف المفا ةس الئفلا  الطةبس  ن برن المفقه رن بطةبات االنفقال  .3

 إلن تخصصات الكةلس  وت ةن امه الش وف لةطةبس  سبقًا.
نجاحًا او  سمممممممممموبًا  مممممممممممن المفطةبات   سممممممممممب لةطالب  ملع المواد الف  د سممممممممممدا ة  الجا  س)ب( تح

وذلك لم ة واحهة ةق  وتهئل عال ات  ملع   اإل با جس ة  الخطس اله اسلس لةفخصص المنفقل إلله
(  ن امممه 11المواد الف  حسممممممممممممملممة لممه ة  حسمممممممممممممماب   ممهلممه الف اكم  ) ع   اعمماة احكممام المممادة )

 ()طل، عةله الخطس اله اسلس لةفخصص المنفقل إلله سنس انفقاله.الف ةلمات(  وت
)ج( تطل، عةن الطالب احكام الو مممع تحة الم اقبس والفصمممل وجحسمممب ةصمممل د اسممم  واحه  ن الحه 

 ( ساعس   فمهة حسلة له.15األعةن لسنوات الفخ ج  قابل كل )
فسمممجرل عةن النماذج المق  ة لدما )د( تقهم طةبات االنفقال  ن تخصمممص إلن آئ  إلن  هي  القلول وال

ال  ب وتسمممممممممفوةن الم ةو ات عن الطالب وت ةع ل مره الكةلس المنفقل إلردا الطالب لةلة ة  طةب 
 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
                                                 

( عدلت بقرار مجلس األمناء رقم الجلسة )م22/3/2007، بتاريخ 2007 /3 
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 (: تمن  د  س البكالو جوس لةطالب ب ه إتمام المفطةبات اآلتلس:18المادة )
)ا( النجمماح ة   ملع المواد المطةوبممس حسمممممممممممممممب الخطممس الممه اسممممممممممممملممس المق  ة لممه  ممس البكممالو جوس ة  

 .الفخصص
 .% (60)ب( الحصول عةن   هل ت اكم  ال يقل عن ) 

(  ن امه 8ةردا ة  الفق ة )ا(  ن المادة ))ج( عهم تجاوز الحه األعةن لسمممنوات الفخ ج المنصممموص ع
 .الف ةلمات

)د( ان يسمممجل طالبًا  نفظمًا ة  آئ  ةصمممةرن د اسمممررن له ة  الجا  س بما ةردا الفصمممل المي سمممرفخ ج 
 )#(.وجسفثنن  ن ذلك طةبس الل ا ج المشف كس ة  حال  واةقس  جةس الف ةلم عةن امه الل ا ج  مله

 )##(  .الجا علس وةقًا لةف ةلمات الف  تصه  عن الجدات الم نلس )ام( الفقهم ال فحان الكفاءة
 أحكـــــام عامــــة

 إذا توقف احفمال تخ ج الطالب ة  اي ةصمممل د اسممم  عةن  ادة واحهة او  ادترن  ولم يفمكن  ن (أ) (:19المادة )
ة مره الكةلس ة  الفسمممممجرل لدا/ لدما ل هم ط حدا/ط حدما او بسممممملب ت ا ب ال يمكن حةه ة  ب نا جه

بناًء عةن تنسرب  ئلس القسم المخفص ان يواة، عةن ان يه س الطالب ة  نفس الفصل  ادة  بهيةس 
لملك  او  ادترن بهيةفرن  وج ةم دائ ة القلول والفسممجرل ئطلًا بملك قلل ندايس ةف ة االنسممحاب واإل مماةس

 .2004/2005ف عةن ان  يطل، ذلك اعفبا ًا  ن بهايس الفصل اله اس  الصل  الفصل
إذا توقف احفمال تخ ج الطالب عةن ا فلاز  ادة واحهة  سمممممممممل، له ان د سمممممممممدا   ترن ولم ينج   (ب)

السمممممممماح له به اسمممممممس  ادة بهيةس   ةردا  ةة مره كةرفه بناًء عةن تنسمممممممرب  ن  ئلس القسمممممممم المخفص
 (*) ناسبس ة  نفس الفصل. 

 )*( . ن  ادترن بهيةفرن ة   ملع األحوال ال يجوز لةطالب ان يه س اكث  (ج)
عةن الطالب المي يفوقع تخ  ه ة  ندايس ةصل  ا ان يقوم بف ليس نموذج ئاص لهى قسم الفخصص  (:20المادة )

ة   هة اقصممممممااا  مانلس اسممممممابلع  ن بهايس الفصممممممةرن األول والثان  وا ب س اسممممممابلع  ن بهايس الفصممممممل 
اسمممفلفائه لشممم وف  الفخ ج بالفنسمممر،  ع دائ ة  الصممملف  السممماب، لفخ  ه  حرث يقوم القسمممم بالفحق،  ن

 .القلول والفسجرل
ا( إذا  غب طالب حاصممممممل عةن د  س البكالو جوس ة   ا  س     ة  تخصممممممص  ا ة  اله اسممممممس ) (:21المادة )

ة ةله ان يفقهم بطةب  إلن دائ ة القلول والفسجرل   له  س البكالو جوس ة  تخصص آئ  ة  الجا  س
وجحول  هي  القلول   والفسمممممممجرل ة  طةبه وة، هممممممم وف القلول لةفخصمممممممص الجهيهوتلة لجنس القلول 

والفسمممممجرل  طةبه إلن  ئلس القسمممممم المخفص لحسممممماب المواد الف  نج  ةردا والف  تقع  ممممممن الخطس 
وال تهئل المواد الف  حسمممملة له ة  احفسمممماب   هالته وجحسممممب ةصممممل   اله اسمممملس لةفخصممممص الجهيه
وعةن ان ال   (  ساعس   فمهة تحسب له15لسنوات الفخ ج  قابل كل ) د اس  واحه  ن الحه األعةن

%(  ن الساعات الم فمهة المطةوبس ة  ئطس تخصصه ه جطس عهم تجاوز 50تحسب له اكث   ن )
 سبع سنوات  ن سنس وةصل تخ  ه.

                                                 
 .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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)ب( إذا تقهم طالب كان  نفظمًا ة  الجا  س بطةب  هيه لاللفحاق بدا وقلل ة  الفخصممممممممممص نفسممممممممممه 
حففظ   بسممجةه األكاديم  كا اًل  وجسمم ي  ف ول اإلنما ات السممابقس بحقه  عةن ان يكمل  فطةبات ي

وة  امه الحالس تحسمممب له  هة اله اسمممس السمممابقس  ممممن الحه األعةن لسمممنوات الفخ ج وإذا   الفخ ج
 .(  ن امه الف ةلمات17قلل ة  قسم آئ  تطل، عةله احكام الفق ترن )ب( و )ج(  ن الممادة  )

 .عةن الطالب ان يحصل عةن  صهقس ب اءة ذ س  ن الجا  س السفكمال إ  اءات تخ  ه (ا) ($)(:22المادة )
 ملع الو ممائ، الف  يفقممهم بدمما الطممالممب وتخص القلول ة  الجمما  ممس ت فل   ةكممًا لةجمما  ممس وغر   (ب)

 . سف دة
م بدمما الطممالممب لةجمما  ممس إذا تلرن ة  اي وقممة ان اي  ن امممه الو ممائ، او الم ةو ممات الف  تقممه (ج)

 زو ة وغر  صممحلحس ةحن لةجا  س الح، بفصممةه ةصمماًل ندائلًا  ع عهم  د ال سمموم او إصممها  ايس 
 .و لقس له دون ساب، إنما 

 ال يجوز ألي طالب ان يحفج ب هم عةمه بدمه الف ةلمات او ب هم اطالعه عةن النشمم ات الصمماد ة عن(: 23المادة )
 .وحس إعالناتدا ملما يف ة، بدمه الف ةلماتاو  ا ينش  عةن ل  الجا  س

 (:    تحمل د  س البكالو جوس تا جخ اسفحقاقدا.24المادة )
(:  يجوز ألي طالب ان يكون  سممممجاًل له  فرن عةمرفرن ة  الجا  س ة  آن واحه وة، همممم وف يضمممم دا 25المادة )

  جةس ال مهاء.
ه قي د بشأندا نص ة  امه الف ةلمات وة  اإلهكاالت الف  (:  يلة  جةس ال مهاء ة  الحاالت الف  لم 26المادة )

 تنشأ عن تطلر، امه الف ةلمات.
  (:    ئلس الجا  س وعمهاء الكةلات  و هي  القلول والفسجرل  كةفون بفنفرم احكام امه الف ةلمات.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)" صادرة  لسنة  20من قانون الجامعات األردنية رقم  11(/ب/17عن مجلس العمداء استنادا
 " 2015/2016ويعمل بها اعتباراا من بدء العام الجامعي ،وتعديالتها 2009

 
تسمممممن امه الف ةلمات ا ت ةلمات  ن  د  س الما سممممفر  ة   ا  س     ا صمممماد ة عن  جةس ال مهاء  (:1المادة )

 2009لسمممممممممممممنمممممس  20 ن قمممممانون الجممممما  مممممات األ دنلمممممس  قم  11(/ب/17ا لنص الممممممادة)اسمممممممممممممفنمممممادً 
 .2015/2016وج مل بدا اعفباً ا  ن بهء ال ام الجا     وت هيالتدا

 يكون لةكةمات والعبا ات الفاللس الم ان  الوا دة إزاءاا   ا لم تهل الق جنس عةن ئالف ذلك: (:2المادة )
  ا  س      : الجامعــة
  جةس اله اسات ال ةلا  : سالمجل
 عمره اله اسات ال ةلا  : العميد
 اي كةلس  ن كةلات الجا  س  : الكلية
 قسم الفخصص األكاديم    :القسم
 دبةوم اله اسات ال ةلا  : الدبلوم
 لجنس  اله اسات ال ةلا ة  القسم األكاديم  الم ن  : القسم لجنة

 كةلسلجنس اله اسات ال ةلا ة  ال : لجنة الكلية
( سمماعس   فمهة حسممب الخطس اله اسمملس الف  يق اا 33تكون  فطةبات الحصممول عةن د  س الما سممفر  ) (:3المادة )

 جةس ال مهاء  وتوزع امه المفطةبات وةًقا لمسممما ي ب نا ج الما سمممفر : الشممما ل وال سمممالس عةن النحو 
 :الفال 

 :الشا لاا اواًل: ب نا ج الما سفر   سا 
 .700(ساعس   فمهة  ن  سفوى 24اإل با جس بنجاح بحه ادنن  ) د اسس المواد -ا

 .700( ساعات   فمهة كحه اقصن  ن  سفوى 9د اسس المواد االئفلا جس ) -ب
 .النجاح ة  اال فحان الشا ل صف  ساعس ب ه إنداء  ملع المواد -ج

 : انًلا:  ب نا ج الما سفر   سا  اال سالسا
 .700( ساعس   فمهة كحه ادنن  ن  سفوى 15اح  وا  )د اسس المواد اإل با جس بنج -ا

 .700( ساعات   فمهة بنجاح كحه اقصن  ن المواد االئفلا جس  ن  سفوى 9د اسس ) -ب
 ( ساعات   فمهة  وإ ازتدا  ن قلل لجنس المناقشس.9إعهاد  سالس  ا علس يخصص لدا ) -ج

الكةلس وق ا   ن المجةس ان يه س  ا ال يزجه يجوز لةطالب بفنسرب  ن لجنس القسم و لجنس  - الًثا:  ا
وتحسممب   ( سمماعات   فمهة  ن ئا ج ئطفه اله اسمملس ة  الجا  س  ن  سممفوى الما سممفر 3عن  )

 .له  ن  من المواد االئفلا جس



 109 

عنه ط ح  واد )  وا لع ئاصس ( او  ا هابه ذلك   من الخط  اله اسلس تحسب المادة  -ب   
 ن وإن ائفةفة المو وعات.لةطالب   ة واحهة ةق  حف

لقسمممممممممممم الفخصمممممممممممص ان يحهد عنه قلول الطالب المواد االسمممممممممممفه اكلس الالز س له  ن  واد  سمممممممممممفوى  -ا :(4المادة )
 ( ساعات   فمهة  وتحهد امه المواد عةن طةب القلول.9البكالو جوس والهبةوم  عةن اال تزجه عن )

ئالل السمممممنس األولن  ن اله اسمممممس  وال تحسمممممب عةن الطالب ان يند  بنجاح  المواد االسمممممفه اكلس  -ب
السمممماعات االسممممفه اكلس  مممممن السمممماعات المطةوبس لةما سممممفر   وال تهئل عال اتدا  مممممن الم هل 

 الف اكم  لةطالب  وال تظد  امه ال ال ات ة  كشف عال ات الطالب.
البكالو جوس ال يجوز ان يكةف الطالب به اسممممس  سمممماق اسممممفه اك  إذا كان قه نج  مله ة    حةس  -ج

 ة  الجا  س.
يكون الحه األعةن لمهة الحصممممممول عةن د  س الما سممممممفر  سممممممفس ةصممممممول د اسمممممملس قابةس لةفمهيه لمهة  -ا (:5المادة )

ةصممممةرن د اسممممررن باسممممفثناء الفصممممل الصمممملف  وةصممممول الفأ رل  وذلك بفنسممممرب عمره الكةلس المخفص 
 و واةقس عمره اله اسات ال ةلا.

الفأ رل واالنسحاب ب م  بمجموعدا عن ةصةرن د اسررن و ال تحسب امه  ال يجوز ان تزجه  هة -ب
 المهة  ن الحه األعةن لمهة الحصول عةن اله  س.

( 12( سمممممماعات   فمهة  والحه األعةن )6يكون الحه األدنن لة بء اله اسمممممم  ة  الفصممممممل الواحه )  -ا :(6المادة )
 .اله اس  ساعس   فمهة  وال تحسب ساعات ال سالس  ن  من ال بء

يجوز ة  حاالت  سوغس وبفنسرب   ن القسم الم ن  و جةس الكةلس الم نلس  وبمواةقس ال مره ان  -ب
( سممماعات  ع   اعاة الحه األعةن لمهة الحصمممول عةن اله  س 6يقل ال بء اله اسممم  لةطالب عن )

 ة  كل األحوال.
 شروط القبول

    عهد الطةبس المين يقلةون ة  ب ا ج الما سمممممممممممممفر  ة  يحهد  جةس ال مهاء ة   طةع كل عام  ا :(7المادة )
الجا  س  وذلك بفوصلس  ن المجةس  ب ه ائم  اي لجان اله اسات ال ةلا ة  األقسام والكةلات الم نلس 

  من الطاقس االسفل ابلس المسموح بدا  سملا.
 :ه وف عا س -ا   (:8المادة )

 جوس ة  تخصص  ناسب لةفخصص المي سلقلل به.ان يكون المفقهم حاصاًل عةن د  س البكالو   -1
اال يقل تقهي ه عن ا رها و يجوز قلول  ن كان تقهي ام ا قلولا  او  ا ي ادله  ن  ا  س   ف ف بدا  -2

 وة، ق ا ات  جةس  الف ةلم ال ال  والبحث ال ةم  األ دن .
 .س لةحصول عةن امه اله  س%(  ن ساعات الهوام المطةوب75ان يثلة انه واظب عةن  ا ال يقل عن ) -3
يجوز لقسممم الفخصممص و ممع همم وف ئاصممس لاللفحاق بالل نا ج المي يط حه   -:همم وف ئاصممس -ب

ذلك القسمممم عةن اال تف ا ب امه الشممم وف  ع اإلطا  ال ام لل ا ج اله اسمممات ال ةلا وججب ان تلر ن 
  ندا. امه الش وف بو وح ة  الخطس اله اسلس المقه س لالعفماد  وت فل   زًءا

تقهم طةبات االلفحاق بل ا ج الما سمممممممفر   إلن دائ ة القلول والفسمممممممجرل عةن النموذج الصممممممماد   ندا  -ا :(9المادة )
 .ئالل الفف ة الف  تحهداا عمادة اله اسات ال ةلا  وت ة، بفةك الطةبات  ملع األو اق الثلوتلس الالز س
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وتنسممممرب  ن لجنس اله اسممممات ال ةلا ة  الكةلس  قلل المفقه ون بق ا   ن  جةس اله اسممممات ال ةلا ي  -ب
وتوصممممممممممممملمس  ن لجنمس  القسمممممممممممممم  وججوز بق ا   ن  ئلس الجما  مس او  جةس ال ممهاء تفوجض تةمك  

لس الصمالحلات لة مره وجلة  الطالب و هي  القلول والفسمجرل بملك  وجحهد المسما  والمواد االسمفه اك
 .(4المطةوب د اسفدا وة، المادة )

 
  يجوز ان ُيقلل الطالب ة  ب نا جرن د اسررن ة  آن واحه ة  اي   حةس  ن   احل د اسفه.ال -ا :(10المادة )

 ذا ةصل الطالب  ن ب نا ج  ا سفر  ةال يجوز ان يقلل ة  الل نا ج نفسه   ة ائ ى.إ -ب
 الة س الف   يشمممممممف ف لقلول الطالب ة  اي  ن ب ا ج الما سمممممممفر  اسمممممممفلفاء الشممممممم وف المف ةقس با فحان :(11المادة )

 يحهداا  جةس الف ةلم ال ال .
 اًلنتقال والتحويل

  .جوز انفقال الطالب  ن ب نا ج  ا سفر  إلن آئ  ة  الجا  سي  -ا (:12المادة )
الطممالممب  ن ب نمما ج ة   مما  ممس ائ ى إلن ب نمما ج  ممما ممل ة  الجمما  ممس ة  حممال  يجوز انفقممال -ب

 ة  الل نا ج المي ي غب ة  االنفقال إلله  عةن االاسممممفلفائه همممم وف القلول وتواة   ق ه همممماغ  له 
 يقل   هله الف اكم  الل نا ج المنفقل  نه  عن ا  ره  ًهاا او  ا ي ادله.

 قهم طةبات االنفقال إلن دائ ة القلول والفسجرل عةن النموذج المق   لدما ال  ب.ت  -ا :(13المادة )
بناء عةن توصمممممممملس  ن لجنس الفخصممممممممص ة  القسممممممممم   م المواةقس عةن االنفقال بق ا   ن ال مرهتف -ب

 .ولجنس اله اسات ال ةلا ة  الكةلس
 يشف ف ة  المواد الف  د سدا الطالب ة   ا  س ائ ى وج غب ة  احفسابدا  ا ية : -ا (*):(14المادة )

 ناظ ة  ن حرث المسفوى والمحفوى لمادة او  واد ة  الخطس اله اسلس المق  ة. ان تكون   -1
  تقل عال س الطالب ة  كل  ندا عن ) ره  ها(.اال -2
لمواد الف  يخفا اا  ن المواد الف  د سممممممممممدا ة  الل نا ج السمممممممممماب، ال تهئل ة    هله الف اكم  إذا ا -3

 كان االنفقال  ن ئا ج الجا  س.
 حفسب لةطالب عنه انفقاله او قلوله ة  ب نا ج آئ  دائل الجا  س  ا ية :ي -ب

 .هله الف اكم يخفا اا  ن المواد الف  د سدا ة  الل نا ج الساب، وتهئل ة     المواد الف  -    
سمممممممماب اي  واد  ن ئا ج الخطس اله اسمممممممملس الف  الفح، الطالب عةن اسمممممممماسممممممممدا ة  ال يجوز احف -ج

 الل نا ج إال إذا تم النص عةن ذلك.
ا بناء عةن توصلس  ن لجنس فم المواةقس عةن احفساب المواد بق ا   ن  جةس كةلس اله اسات ال ةلت -د

 القسم ولجنس الكةلس المخفصفرن.
حسب لةطالب  المنقول دائل الجا  س او المحول  ن   ا  س ائ ى   ا يزجه عةن يال يجوز ان  -اممممممم
 .( ساعات   فمهة9)
( سمممممممماعات 9اسمممممممم  واحه  ن الحه األعةن المطةوبس إلنداء الل نا ج  قابل كل )يحسممممممممم ةصممممممممل د   -و

 ابدا.  فمهة تم احفس

                                                 
 5/2016/2017رقم  26/12/2016اء بتاريخ )*( قرار مجلس العمد
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(  ن امه الف ةلمات لةطالب المةفح، بل نا ج اله اسممممممممممممات ال ةلا ة  الجا  س 14 ع   اعاة المادة ) -ا :(15المادة )
( سممماعات   فمهة ة  ب نا ج  ما ل ة   ا  س ائ ى  هممم جطس الحصمممول 6ان يه س  ا ال يزجه عن )

اله اسممممممات ال ةلا ة  الكةلس  عةن  واةقس  سممممممبقس  ن ال مره  بناء عةن تنسممممممرب  ن لجنس القسممممممم ولجنس
 .المخفصفرن  ه جطس اال يكون قه تم احفساب  واد لةطالب  ن  ا  س ائ ى 

 .ال تحسب عال ات امه المواد  من الم هل الف اكم   -ب
يجوز تحوجل الطالب ولم ة واحهة  ن  سممممممما  ال سمممممممالس إلن  سممممممما  الشممممممما ل او ال كس  بق ا   ن  -ا (:16المادة )

 تنسرب  ن لجنس القسم و لجنس الكةلس. المجةس بناء عةن
( سممماعس   فمهة  ن 15يجوز تحوجل الطالب  ن  سممما  الشممما ل الن  سممما  ال سمممالس ب ه د اسمممس ) -ب

ئطفه اله اسمممملس همممم جطس تواة  المشمممم ف وبق ا   ن  جةس اله اسممممات ال ةلا بناء عةن تنسممممرب   ن 
 ال مره الم ن .

ب المحول  ن  سمممما  ألئ  إذا كانة  مممممن ئطفه تحسممممب  ملع المسمممماقات الف  د سممممدا الطال -ج 
 اله اسلس لةمسا  المحول إلله.

 لجان الدراسات العليا
 يشكل  جةس لةه اسات ال ةلا ب ئاسس ال مره وجضم ة  عضوجفه: -ا :(17المادة )

 نواب ال مره  - 
 عمهاء الكةلات الم نلس - 
 .دم  ئلس الجا  س بفنسرب  ن ال مرها نرن  ن ذوي االئفصاص والخل ة  ن ئا ج الجا  س ي رن - 
 يفولن  جةس اله اسات ال ةلا المدام اآلتلس: -ب
 النظ  ة  الخط  اله اسلس و ة دا إلن  جةس ال مهاء. - 
اقف اح ت ةلمات قلول الطةبس وة، ق ا ات و  اير  اله اسممات ال ةلا الصمماد ة عن  جةس اريس اعفماد  - 

 . ؤسسات الف ةلم ال ال 
ب لمجةس ال مهاء بأعهاد الطةبس المقلولرن سمممممنوجا واعفماد قوائم القلول  واقف اح اي هممممم وف الفنسمممممر - 

 إ املس لقلول الطةبس.
 اعفماد النفائج الندائلس لال فحانات ة  كل ةصل. - 
 الفنسرب لمجةس ال مهاء بمن  اله  ات ال ةملس والشدادات. - 

 لجان اله اسات ال ةلا ة  الكةلس: :(18المادة )
تشممممكل لجنس اله اسممممات ال ةلا ة  الكةلس بق ا   ن  جةس الكةلس لةفخصممممص الم ن   وتفوب إلردا  -1

  :صالحلات  جةس الكةلس المف ةقس باله اسات ال ةلا  وجكون تشكرل الةجنس عةن النحو الفال 
  .عمره الكةلس /  ئلًسا ) او  ن يفو ه  ن نوابه ( -ا

 .  ساء األقسام -ب
 ه جس ب تبس اسفاذ إن و ه. اريس ت انعضو  -ج

  :تشمل صالحلات لجنس الكةلس  ا ية  -2
  .اإله اف عةن ا و  اله اسات ال ةلا ة  الكةلس -ا

  .د اسس اقف احات لجان األقسام والفنسرب بدا لةمجةس -ب
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 الفنسرب باعفماد نفائج ا فحانات المواد اله اسلس.  -ج
 حالس عهم توة  النصابتقوم لجنس الكةلس بمدام لجنس القسم ة   -د
تشكل لجنس القسم بق ا   ن عمره كةلس الفخصص وتفوب إلردا صالحلات  جةس القسم المف ةقس  -3

  :باله اسات ال ةلا وجكون تشكرل الةجنس كالفال 
  ش ف ب تبس اسفاذ. -ا

  ئلس القسم.  -ب
  .ا نان  ن اعضاء اريس الفه جس احهاما ب تبس اسفاذ  شا ك عةن األقل -ج

  :تشمل صالحلات لجنس القسم  ا ية  -4
اإلهممممم اف عةن ا و  اله اسمممممات ال ةلا ة  القسمممممم والفنسمممممرب لة مره الم ن  بقلول الطةبس وتحهيه  -ا

 المواد االسفه اكلس. 
  .اإل هاد األكاديم  لطةبس القسم -ب
 الفوصلس بنفائج ا فحانات المواد اله اسلس إلن المجةس.  -ج 
 فحان الشا ل وتشكرل لجان اال فحان واإله اف عةن إ  ائه والفوصلس بحق ا  تنظلم هؤون اال -د 

 النفائج.   
 انفقال الطةبس واحفساب المساقات. -ام 
  :تقهيم المقف حات المف ةقس بما ية  و ة دا لةجنس الكةلس -و
  .تقهيم  قف حات بحنشاء ب ا ج د اسات عةلا  هيهة  -  
 اسلس. إعهاد  شا جع الخط  اله   -  
 الفوصلس بفحهيه اعهاد الطةبس المقلولرن 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 ل798ص ال قم )يخص -ا  (:19دة )الما
 ( لة سالس799يخصص ال قم ) -ب

الحه األدنن لةنجاح ة  ب نا ج الما سممممممممفر  حصممممممممول الطالب عةن   هل ت اكم  ال يقل عن الحه  -ا (:20المادة )
  .% (76األدنن )

د اسمممممممممممممس يجوز ل ايات  ةع الم هل الف اكم  إذا قل   هل الطالب )الف اكم ( عن  ره  ها إعادة  -ب
( سممممماعات عةن األكث   ن ئطفه اله اسممممملس ئالل  هة د اسمممممفه  وال يجوز إعادة المسممممماق الواحه 9)

 اكث   ن   ة وتحسب له ال ال س األعةن ةق  ة  الم هل الف اكم .
يجوز لةطالب د اسممس  سمماق ائفلا ي بسمملب  سمموبه ة   سمماق ائفلا ي آئ  او ل ايات  ةع   هله  -ج

 ال س األعةن ةق .الف اكم  وتحسب له ال 
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ساعات  كان  3يجوز لةمجةس وبفنسرب  ن ال مره الم ن  السماح لةطالب بحعادة  ا ال يزجه عن  -د
%(او  ره  ها )بالنسمممبس لةمادة( عةن ان 80قه د سمممدا الطالب وحصمممل ةردا عةن عال س اقل  ن )

 تحسب له ال ال س األئر ة.
%( او  ا ي ادلدا وا ا 70  كل  ادة  ن  واد ب ا ج الما سمممممممممممممفر  )الحه األدنن ل ال س النجاح ة -ا (:21المادة )

 %( عةن األقل.50المواد االسفه اكلس ملشف ف ان يجفازاا الطالب ب ال س )
 .%(55ال ال س األدنن الف  تسجل لةطالب ا  ) -ب

  :يكون توزجع عال ات اال فحانات عةن النحو الفال  :(22المادة )
 %(  ن ال ال س الندائلس.30ه )ا فحان تح ج ي ي صه ل -1
 %(  ن ال ال س الندائلس. 30اعمال الفصل  ن تقا ج  وابحاث وانشطس و شا كس ي صه لدا ) -2
 %(  ن ال ال س الندائلس. 40اال فحان الندائ  ي صه له ) -3
و ات   واد النهوات  والمشا جع والمخفل ات والفصا لم  وال س :(2و1يسفثنن  ما و د ة  اللنهين ) -4

واالئفبا  ال مة  والفه جب السممممم ج ي و واد اسمممممالرب البحث الف  لدا سممممماعات   فمهة  إذ تكون لدا 
 عال س تحهداا األقسام الم نلس

 يخصص ل ال س المواد باأل قام الفقادي  الملرنس 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 الملرنس: -ب
 التقدير العالمة  %

  مفاز 86-100
  ره  هاً  86اقل  ن  -76

 
 التسجيل للرسالة

لنجاح ة  ال يسممممممجل الطالب ال سممممممالس إال ب ه ندايس الفصممممممل الثالث  ن الفحاقه بالجا  س او ب ه ا -1 (:24المادة )
 ( ساعس   فمهة واال يقل   هله الف اكم  عن  ره  ها. 15)
 يفقهم الطالب بطةب الن  ئلس القسم يفضمن عنوان ال سالس وئطفدا واسم المش ف المقف ح. -2
 يق  ال مره  ش وع ال سالس بصو ة ندائلس بناًء عةن تنسرب  ن لجنس اله اسات ال ةلا ة  القسم. -3
الب  شممم وع ال سمممالس حفن انفداء الفصمممل الخا س يحول إلن  سممما  الشممما ل وذلك إذا لم يقهم الط -4

 .بق ا   ن المجةس بناًء عةن تنسرب لجنف  القسم والكةلس
وة   ملع األحوال ال يجوز ان تفم المناقشمممممممممس إال ب ه إنداء الطالب  ملع  فطةبات الما سمممممممممفر   -5

ن  ضمممممممن   ا ال يقل عن ا ب س اهمممممممد   ن األئ ى وبم هل ت اكم  ال يقل عن  ره  ها  وان يكو 
 تا جخ صهو  المواةقس عةن إق ا   ش وع ال سالس. 

 .يشف ف إال يناقش الطالب بنفس الفصل المي تم مله تحهيه اإله اف -6
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 اًلمتحان الشامل
 يكون اال فحان الشمممممممممممممما ل ذا طلل س همممممممممممممما ةس تكا ةلس يدهف إلن قلاس قه ة الطالب عةن ال ب  برن :(25المادة )

المفاهلم المخفةفس األسمممممممممممممماسممممممممممممملس والمفقه س الف  اكفسممممممممممممملدا  ن  خفةف الم ا ف  وتوظلفدا ة  حل 
 المشكالت ال ةملس والفطللقلس ة   رهان تخصصه. 

 
  :تفولن لجنس القسم :(26المادة )

تحهيه المجاالت الف  يشمةدا اال فحان الشا ل عةن ان تشمل  جاالت الفخصص واال يقل عهداا  -ا
س  واقف اح الم ا ع والق اءات الالز ممس لممملممك  وت ةن المجمماالت والم ا ع والق اءات لةطةبممس عن  ال مم

 قلل  وعه اال فحان بفصل د اس  واحه عةن األقل. 
الفوصمممممملس إلن لجنس الكةلس بفشممممممكرل لجنس  ن ا ب س اعضمممممماء بمن ةردم  ئلسممممممدا وجفم ائفلا ام  ن  -ب

فحان لةقلام بو مممع األسممميةس وتصمممحل  اإل ابات  اعضممماء اريس الفه جس المخفصمممرن بمو ممموع اال 
 وجصه  الق ا  بفشكرل الةجنس  ن المجةس. 

 .الفنسرب بنفائج اال فحان الشا ل لةجنس الكةلس له اسفدا والفوصلس بشأندا إلن المجةس إلق ا اا -ج
عةن يو رن  وج قه يفكون اال فحان الشممما ل  ن و قفرن  وتكون  هة كل و قس  سممماعفرن ونصمممف توزع  :(27المادة )

  ة واحهة ة  كل ةصممممممل د اسمممممم  بما ة  ذلك الفصممممممل الصمممممملف  بق ا   ن ال مره وتنسممممممرب  ن لجنس 
القسمممممم  وعةن الطالب ان يفقهم بطةب لهئول اما اال فحان حسمممممب النموذج الم ه لدما ال  ب ئالل 

  .المهة الف  يحهداا المجةس
ب ه إندائه  ملع  فطةبات الخطس اله اسممملس بنجاح هممم جطس اال يقل يفقهم الطالب لال فحان الشممما ل  -ا :(28المادة )

   هله الف اكم  عن  ره   ها. 
إذا توقف تقهم الطالب لال فحان الشا ل عةن النجاح ة   ادة إ با جس واحهة غر   ط وحس ة     -ب

د اسس الفصل يمكن بق ا   ن المجةس  بناء عةن تنسرب  ن لجنس الكةلس وتوصلس  ن لجنس القسم 
  ادة بهيةس  ن المواد االئفلا جس لةل نا ج. 

إذا  سممممب الطالب ة  اال فحان الشمممما ل لةم ة األولن يمكنه الفقهم لدما اال فحان   ة  انلس  مممممن  -ج
 المهة القصوى لةحصول عةن د  س الما سفر . 

  :لم ة الثانلس%( عةن األقل وإذ  سب الطالب ة  ا76تكون عال س النجاح ة  اال فحان الشا ل ) -د
  .يفصل  ن ب نا ج الما سفر  -1
  .يمن  هدادة دبةوم اله اسات ال ةلا -2
تسجل نفلجس الطالب ة  اال فحان الشا ل ة  كشف عال اته بعبا ة نا   او  اسب ة  كل   ة  -اممممممممم

 يفقهم ةردا لال فحان.
ت ال ةلما و هي  القلول يلة   ئلس القسمممممممممممممم عمرمه الكةلمس المي يفولن بهو ه ابالغ عمرمه اله اسمممممممممممممما -و

 والفسجرل بنفلجس اال فحان.
تطل، ت ةلمات  ن  د  س البكالو جوس عةن الحاالت الف  لم ي د عةردا نص ة  امه الف ةلمات ملما  :(29المادة )

 يف ة، باال فحانات وال ال ات والم هالت وط جقس احفساب الم هل الف اكم .
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 نظام الدراسة
السنس اله اسلس  ن ةصةرن د اسررن  هة كل  ندما سفس عش  اسلوعا وججوز اعفماد ةصل  تفكون   -)ا( :(30المادة)

 صلف  ال تقل  هته عن  مانلس اسابلع بما ال يزجه عن سة ساعات   فمهة لةطالب
 :)ب(  تشف ف المواظبس ة  ب نا ج الما سفر 

  وإذا تجاوز غلاب %( ن السممممماعات المق  ة ألي  ادة20ال يسمممممم  لةطالب بالف رب اكث   ن ) -
%(  ن  جموع السمممماعات المق  ة 20الطالب دون عم  يقلةه عمره كةلس الفخصممممص اكث   ن )

%(وتهئل نفلجس ذلك ال سمموب 55ألي  ادة  يح م  ن تةك المادة وج طن عال س الحه االدنن )
 ة  حساب   هله الف اكم  وعةله إعادة د اسس تةك المادة إن كانة إ با جس. 

%( ن  جموع 20ز غلمماب الطممالممب ب ممم  يقلةممه عمرممه كةلممس الفخصمممممممممممممص اكث   ن )إذا تجمماو  -
السمماعات المق  ة لمادة  ا ةحنه ي فل   نسممحًبا  ن المادة او المواد وتثلة  الحظس  نسممحب ة  

 سجةه األكاديم .
 .و القد ي تس ي ت ةلمات  ن  د  س البكالو جوس ة  الجا  س عةن إ  اءات تقهيم ال م  الم    ا :(31المادة )
كل  ن يف رب عن اال فحان الندائ  الم ةن عنه ب م  يقلةه عمره كةلس الفخصمممممممممممممص تسمممممممممممممجل له  -ا :(32المادة )

)غر   كفمل (  وجلة  الق ا  بقلول ال م  لمه س المادة إل  اء ا فحان تكمرة  لةطالب ة    الحظس
لطالب إال إذا كان  ؤ اًل  هة اقصممممااا سممممفس اسممممابلع  ن الفصممممل المي ية  الفصممممل المي ت رب مله ا

 سمممممًلا او كان الطالب  نقطً ا عنه ب م   وة  تةك الحالس ي قه اال فحان ة  الفصممممل الفال  لةفصممممل 
 المؤ ل. 

 إذا لم يفمكن الطالب  ن إزالس نفلجس غر   كفمل وة، الفق ة )ا( ت صه له ال ال س الف  يسفحقدا. -ب
 حرث تبقن النفلجس غر   كفمل لحرن النجاح ة  ال سالس.يسفثنن  ما و د اعاله  ساقات ال سالس  -ج

 اًلنسحاب من المواد
يسممم  لةطالب باالنسممحاب  ن د اسممس  ادة او اكث  ئالل  هة اقصممااا عشمم ة اسممابلع  ن بهء  -1 -ا :(33المادة )

 الفصل  وئمسس اسابلع  ن بهء الفصل الصلف   وتثلة ة  سجةه  الحظس )  نسحب (. 
اب ة  امه الحالس حسب نموذج ئاص ت هه دائ ة القلول والفسجرل  و واةقس عمره يفم االنسح  -2

 كةلس الفخصص. 
%(  ن 20ي فل  الطمالمب الممي يفجماوز  جموع غلمابمه ب مم  يقلةمه  جةس كةلمس الفخصمممممممممممممص )  -ب

السماعات المق  ة لكل  ادة  ن  واد الفصمل  نسمحًبا  ن ذلك الفصمل  وتثلة ة  سمجةه  الحظس ) 
 وت فل  د اسفه لملك الفصل  ؤ ةه وجحسب  ن الحه األعةن لمهة الفأ رل.  نسحب ( 

يجوز ل مره كةلس الفخصممممممممص المواةقس عةن انسممممممممحاب الطالب  ن  ملع المواد الف  سممممممممجةدا ة   -ج
( اسممملوًعا  ن بهء الفصمممل 14الفصمممل  هممم جطس ان يفم تقهيم طةب االنسمممحاب ئالل  هة اقصمممااا )

الفصممممل الصمممملف  وتثلة ة  سممممجةه  الحظس )  نسممممحب (  وت فل   ( اسممممابلع  ن بهء7ال ادي  و)
 د اسفه لملك الفصل  ؤ ةس وتحسب  ن الحه األعةن لمهة الفأ رل.

يجوز لة مره ان يواة، عةن انسممممحاب الطالب بشممممكل ندائ   ن الل نا ج المي قلل مله همممم جطس ان  -د
 لس بأسلوعرن عةن األقل. يفم تقهيم طةب االنسحاب الندائ  قلل  وعه اال فحانات الندائ
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يجوز إذا انسحب الطالب  ن الجا  س او ةقه  ق هه ان يفقهم بطةب قلول  هيه  ش وًطا بمواةقس   -امممم
عمره الكةلس وتوة  الشمممماغ  ة  الفخصممممص المطةوب وجحففظ بسممممجةه األكاديم  كا ال إذا قلل ة  

وة، الخطس الم مول نفس الفخصمممص عةن ان يسمممفكمل  فطةبات حصممموله عةن د  س الما سمممفر  
( ساعات عةن ان تكون  ن  من 9بدا   وإذا قلل ة  ب نا ج آئ  يجوز   ادلس  ا ال يزجه عن )

( سمممممنوات  وتحسمممممب عال اتدا 5ئطفه اله اسممممملس وان ال يكون قه  ضمممممن عةن انقطاعه اكث   ن )
 ( سممممممماعات  ن الحه األعةن الالزم9 ممممممممن   هله الف اكم  وجحسمممممممم ةصمممممممل د اسممممممم  واحه لكل )

 لةحصول عةن اله  س.
 التأجيل

يفقهم الطالب بطةب الفأ رل عةن النموذج الصمممممممممماد  عن دائ ة القلول والفسممممممممممجرل   و تصممممممممممه   - 1 (:34المادة )
المواةقس عن المجةس إذا كان الفأ رل لفصممممممممممممممل واحه  نف د وعن  جةس ال مهاء إذا كان لفصمممممممممممممةرن 

  ففالررن.
 رل  ان يكون قه ا ضن ةصاًل د اسًلا واحًها عةن األقل يشف ف ة  الطالب المي يفقهم بطةب الفأ -2

 ة  الل نا ج 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.
ل اله اسممم   ولم يكن الطالب  سمممجاًل او  ؤ اًل إذا انفدة ةف ة الفسمممجرل والسمممحب واإل ممماةس لةفصممم -ا :(35المادة )

 لملك الفصل ي فل  تسجرةه ة  الجا  س  ةغلًا.
إذا انسمممممحب الطالب  ن  ملع المسممممماقات الف  سمممممجل ةردا ة  الفصمممممل األول  ن د اسمممممفه ي فل   -ب

  نسحبا  ن الجا  س.
 اإلنذار والفصل

  -ينم  الطالب ة  الحاالت الفاللس: :(36المادة )
تهنن   هل الطالب الف اكم  عن ) ره  ها( ة  المواد الف  د سممممممممدا حفن ندايس ذلك الفصممممممممل  إذا  -ا

 .باسفثناء اول ةصل د اس  لةطالب
بناًء عةن تق ج   ن المشممم ف وتوصممملس  ن لجنس القسمممم ولجنس  –إذا  اى  جةس كةلس الفخصمممص  -ب

 ان الطالب لم يكن  اًدا ة  إعهاد  سالفه.–الكةلس 
  -:(  ن ت ةلمات  ن  هدادة الهبةوم ي فل  الطالب  فصواًل ة  الحاالت الفاللس48 ع   عاه المادة ) :(37المادة )

إذا تهنن   هل الطالب  الف اكم   ة  ب نا ج اله اسممممممممممات ال ةلا عن تقهي  ) ره  ها(او  ا ي ادله  -1
 ة  اي ةصةرن د اسررن  ففالررن  باسفثناء اول ةصل د اس  لةطالب.

  .ب الطالب ة  اال فحان الشا ل   ترنإذا  س  -2
 .إذا لم يحق،  فطةبات الفخ ج  من الحه األعةن لةمهة المسموح بدا -3
 إذا  سب ة   ناقشس ال سالس. -4
 إذا  سب ة  اي  ن المساقات اإل با جس   ترن باسفثناء المواد االسفه اكلس. -5

 رةس ةف ة د اسفه.إذا  سب  ة   ال س  ساقات إ با جس  ن ئطفه اله اسلس ط -7
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 اإلشراف
يصه  المجةس بناء عةن توصلس  ن لجنس القسم ولجنس الكةلس ق ا ًا يفضمن ت ررن المش ف وإق ا   -ا :(38المادة )

 عنوان ال سالس و ش وع ئطفدا  وذلك وةًقا لةنموذج المحهد  ن كةلس اله اسات ال ةلا. 
الصمماد ة  ن اريس اعفماد  ؤسممسممات الف ةلم ال ال  تطل، ت ةلمات و  اير  اعفماد اله اسممات ال ةلا  -ب

 ملما يف ة، بش وف اإله اف عةن ال سائل و ناقشفدا.
( اعاله يكون عهد ال سممائل الجا علس الف  يشمم ف عةردا عضممو اريس الفه جس 38 ع   اعاة المادة ) - :(39المادة )

 ال ال  بدما الخصوص. حسب ال تبس األكاديملس وتطل،   اير  اريس اعفماد  ؤسسات الف ةلم
 .ي اعن ة  ائفلا  المش ف تخصصه الهقر، وإنفا ه ال ةم  ة   سالس الطالب -

يق   المجةس بفوصممممملس  ن لجنس القسمممممم وتنسمممممرب  ن لجنس الكةلس واقف اح  ن ال مره تسمممممملس  شممممم ف  :(40المادة )
اإلهمممم اف  ن   شمممما ك عةن  سممممالس الطالب  ن قسممممم الفخصممممص بالجا  س او  من تفواة  مله همممم وف

  ا  س ائ 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 توصممممممممملس  ن لجنس القسمممممممممم وتنسمممممممممرب  ن لجنس الكةلس ان يسمممممممممفم   :(42المادة )

  .قض  إ ازته دائل األ دنالمش ف ة  اإله اف او ان يشا ك مله إذا كان ي
يسفح، المش ف عن كل  سالس  ا سفر  اه ف عةردا ب ه  ناقشس الطالب  لة ا  الًلا يحهد بق ا   -ا :(43المادة )

( دينا  ب ه  ناقشس ال سالس وة  حال و ود  ش ف  شا ك يقسم 500 ن ال ئلس عةن اال يقل عن  )
 .الملة   ناصفس برندما

ة  الفق ة )ا(  إذا انسحب الطالب او تم ةصةه او  سب و بفنسرب  ن عمره عةن ال غم  ما و د  -ب
 .الكةلس الم ن  يهةع لةمش ف  لة   ال   بق ا   ن ال ئلس 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 )
اةقس عةردما  ا ا ت هيل عنوان ال سمممممممممممممالس ةرفم بفوصممممممممممممملس  ن المشممممممممممممم ف وق ا   ن الف  تمة بدا المو 

 .المجةس
 لجنة المناقشة

ي رن ال مره  بناء عةن تنسممممرب لجنس اله اسممممات ال ةلا ة  الكةلس وبفوصمممملس  ن لجنس القسممممم واقف اح  -ا :(45المادة )
 -: ن المش ف لجنس لمناقشس ال سالس وتفكون لجنس المناقشس  ن

 لمش ف /  ئلًسا وجفولن إدا ة النقا  لفنظلمه برن األعضاء. ا -1
 .المش ف المشا ك ان و ه -2
عضممو اريس ته جس عةن األقل  ن الجا  س  ن ذوي االئفصمماص و من تنطل، عةردم همم وف  -3

  .اإله اف
عضو  ن ئا ج الجا  س يكون تخصصه ذا عالقس ب سالس الطالب وتفواة  مله ه وف الف ررن  -4

 .ضوجس اريس الفه جس ة  الجا  سة  ع
يجوز ة  حاالت  سمممموغس  وبق ا   ن ال مره بناء عةن تنسممممرب لجنس اله اسممممات ال ةلا ة  القسممممم  -ب 

 .ت رر  عضو او اعضاء لجنس المناقشس
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يجب اال تقل المهة برن ت ررن لجنس المناقشمممممممممس وتسمممممممممةلم ال سمممممممممالس ألعضممممممممماء الةجنس وت ررن  وعه  -ج
 المناقشس عن  ال س اسابلع.المناقشس وبرن  وعه 

يقوم الطالب بفسممةلم نسممخ  ن ال سممالس بشممكةدا الندائ  وة، المواصممفات المق ة ألعضمماء الةجنس قلل  -د
 . ال س اسابلع عةن األقل  ن  وعه المناقشس

 عةن الطالب االلفزام بف ةلمات و واصفات ال سائل الجا علس الم مول بدا ة  الجا  س. -ام
 

 ةمواصفات الرسال
تكفب  سمممممالس الما سمممممفر  بالة س ال  بلس وج ة، بدا  ةخصمممممان: احهاما بالة س ال  بلس واآلئ  بالة س  - :(46المادة )

 ( كةمس.350االنجةرزجس  بحرث اليزجه اي  ن المةخصرن عةن )
ا ا ة  الكةلات الف  تسممممممممف مل بدا ل س ائ ى لةفه جس  ةفكفب ال سممممممممالس و ةخص لدا ال يزجه عن )  -

( كةمس   350كةمس بفةك الة س  وج ة،   دا  ةخص وا مممممم  بالة س ال  بلس  ال يزجه عن ) (  350
ألغ اب ةد سمممممممممممس   key words(كةمات  ففاحله 10-5وج اعن ان يشممممممممممممل المةخصمممممممممممان برن )

 ال سالس.
 تكون صفحس ال نوان وة، نموذج ت هه عمادة البحث ال ةم  واله اسات ال ةلا وجشمل: -

 الة فرن  واسم  قه دا كما او  سجل  سملا ة  الجا  س.عنوان ال سالس ب -1
 اسم المش ف والمش ف المشا ك ان ُو ه. -2
العبا ة آالتلس )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 او بة س ائ ى إذا 
 نة ال سالس  كفوبس بدا:كا

Thesis Submitted in partial fulfillment of the Requirements for the 
degree of Master in …… at Jerash university 

 اسماء لجنس المناقشس. -
 تا جخ المناقشس. -
ونسممممخس  الكف ونلسعةن الطالب ان يودع لهى عمادة البحث ال ةم   الث نسممممخ و قلس و ا بع نسممممخ  -

 .و قلس لةكةلس  ن  سالفه المسفوملس لةش وف والمواصفات
 مناقشة الرسالة

  -:تفم  ناقشس ال سالس عةًنا عةن النحو الفال  :(47المادة )
  .ي  ب الطالب  ةخًصا ل سالفه -ا

يفولن  ئلس الةجنس إدا ة المناقشمممممممممممممس وب ه انفدائدا تفهاول الةجنس بط جقس سممممممممممممم جس  وتق   بأغةللس  -ب
 -:ضائدا إحهى النفائج الفاللساع
 نا  .  -1
 نا   ب ه إ  اء ت هيالت طةلفس ئالل اسلوعرن. -2
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نا   ب ه إ  اء ت هيالت  وا جس ة   هة ال تقل عن هد جن و ال تزجه عن ا ب س اهد   وة   -3
امه الحالس يجب ان ت قه لجنس المناقشمممس لدما ال  ب  وبحضمممو  كا ل اعضمممائدا التخاذ الق ا  

 .فبا  الطالب نا حا او  اسبا ة   وء الف هيالت الف  ا  اااباع
  اسب.  -4

 ي ةن  ئلس الةجنس الفوصلس بالنفلجس الف  تم الفوصل إلردا نفلجس المهاولس. -ج
يفم اعفماد ق ا  لجنس المناقشممممس  ن المجةس بناء عةن توصمممملس  ن لجنس القسممممم وتنسممممرب  ن لجنس  -د

 الكةلس. 
 س الما سفر  ة  كشف عال ات الطالب بالة فرن ال  بلس واإلنجةرزجس.يثلة عنوان  سال -ام
 إذا  سب الطالب ة   ناقشس ال سالس ُيمن  هدادة دبةوم اله اسات ال ةلا. -و
ي سممممممل  ئلس الةجنس الق ا  الندائ  ئطلا  وقً ا  ن اعضمممممماء الةجنس إلن  ئلس القسممممممم  والمي يقوم  -ز

 مره اله اسات ال ةلا  و هي  القلول والفسجرل.بح ساله إلن كل  ن عمره الكةلس وع
 تعليمات منح شهادة الدبلوم العالي

  ة  إحهى  سممما  ال سمممالستمن  همممدادة الهبةوم ال ال  لةطالب المسمممجل ة  احه ب ا ج الما سمممفر   -ا (:48المادة )
ئفلا جس المطةوبس الحاالت الفاللس   ع   اعاة ان يكون الطالب قه اندن د اسممس المسمماقات اإل با جس واال

 ( ساعس وبم هل ت اكم  ال يقل عن  ره  ًها:24ة  ئطفه  بنجاح  بما ال يقل عن )
إذا انقضمممن عةن تسمممجرةه ة  الل نا ج  مانلس ةصمممول د اسممملس  ن بهء انفظا ه ة  اله اسمممس ولم  -1

 يسفطع انجاز ال سالس و ناقشفدا  وال ي ه الفصل الصلف  ةصاًل لدما ال  ب. 
  سب ة   ناقشس ال سالس.إذا    -2
إذا قه ة لجنس اله اسات ال ةلا ة  القسم تق ج ًا ئطلًا بناًء عةن تق ج   ن  ش ف الطالب يفره  -3

ب هم قه ته عةن كفابس ال سمممممممممممالس وة  امه الحالس عةن الطالب اكمال المسممممممممممماقات المطةوبس ة  
 .الخطس

ة  د اسممس الما سممفر  واالكففاء بالحصممول إذا تقهم الطالب ئطًلا إلن قسمممه  لهًيا عهم  غلفه   -4
 .عةن الهبةوم ال ال 

   ة  إحهى  سمما  الشمما لتمن  هممدادة الهبةوم ال ال  لةطالب المسممجل ة  احه ب ا ج الما سممفر   -ب
الحاالت الفاللس  ع   اعاة ان يكون الطالب قه اندن د اسممممممممممممممس المسمممممممممممممماقات اإل با جس واالئفلا جس 

 ( ساعس  وبم هل ت اكم  ال يقل عن  ره  ًها:24بما ال يقل عن )المطةوبس ة  ئطفه  بنجاح  
 إذا  سب ة  اال فحان الشا ل   ترن. -1
إذا انقضن عةن تسجرةه ة  ب نا ج  ا سفر  الشا ل  مانلس ةصول د اسلس ولم يفقهم لال فحان  -2

 الشا ل وال ي ه الفصل الصلف  ةصاًل لدما ال  ب.
ن قسممممممممممممه  لهئًلا عهم  غلفه  ة  الفقهم لال فحان الشممممممممممما ل واالكففاء إذا تقهم الطالب ئطًلا ال -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 ةلا  وتوصلس  ن لجنس القسم  وتنسرب  ن لجنس الكةلس.
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 منح الدرجات
 

تمن  همممممممدادة الهبةوم ود  س الما سمممممممفر  بق ا   ن  جةس ال مهاء بناء عةن تنسمممممممرب  ن المجةس  -ا (:49المادة )
 وتوصلس  ن لجنس القسم والكةلس ب ه اسفلفاء الش وف  اآلتلس:

  .إتمام  ملع المفطةبات الممكو ة ة  األنظمس والف ةلمات الم مول بدا ة  الجا  س -  
 الجا  س.إتمام إ  اءات الفخ ج ال ا س ة   -  
 من  الشدادات واله  ات ة  المواعره المق  ة.ت -ب

 
 أحكام عامة

 يفوب الطالب الجا  س ) ئطًلا ( ح، تصمممممممممموج  ال سممممممممممالس كةًلا او  زئًلا وذلك ل ايات البحث ال ةم  :(50المادة )
 والفبادل  ع المؤسسات الف ةلملس والجا  ات.

  .ءة ذ س  ن الجا  س السفكمال إ  اءات تخ  هعةن الطالب ان يحصل عةن ب ا -ا (*):(51المادة )
 ملع الو مائ، الف  يفقمهم بدما الطمالمب وتخص القلول ة  الجما  مس ت فل   ةكمًا لةجما  مس وغر   -ب   

 . سف دة
إذا تلرن ة  اي وقممة ان اي  ن امممه الو ممائ، او الم ةو ممات الف  تقممهم بدمما الطممالممب لةجمما  ممس  -ج   

الح، بفصممممةه ةصمممماًل ندائلًا  ع عهم  د ال سمممموم او إصممممها  ايس   زو ة وغر  صممممحلحس ةحن لةجا  س
 .و لقس له دون ساب، إنما 

 يجوز إعطاء  حا مم ة )الما سممفر ( وحهة واحهة   ة واحهة ة  األسمملوع  عةن اال يه س الطالب اكث  (:52المادة )
  ن سة ساعات ة  الروم الواحه.

 .  يحهداا  جةس الف ةلم ال ال  والبحث ال ةم عةن الطالب ا فلاز اال فحانات الف :(53المادة )
يقوم طالب الما سممفر  المي لم يسممفكمل  ناقشممس  سممالس الما سممفر  ألكث   ن ةصممل بفسممجرل )صممف (  :(54المادة )

 .ساعس   فمهة ه جطس دةع  سوم الخه ات اله اسلس المق  ة له  س الما سفر 
  .الن عن تنفرم امه الف ةلماتال مره و هي  القلول والفسجرل  سؤو  :(55المادة )
ال يجوز ألي طالب ان يحفج ب هم عةمه بدمه الف ةلمات او ب ه اطالعه عةن النشمممم ات الصمممماد ة عن  :(56المادة )

 .الجا  س او  ا ينش  عةن لوحس إعالناتدا ملما يف ة، بدمه الف ةلمات
 اسمات ال ةلا غر  المنصموص عةردا ة  يفولن عمره كةلس الفخصمص اي صمالحلات تف ة، بشمؤون اله :(57المادة )

 امه الف ةلمات. 
 يلة  جةس ال مهاء ة  الحاالت الف  لم ي د ةردا نص ة  امه الف ةلمات. :(58المادة )

 
 
 
 
 

                                                 
 5/2016/2017رقم  26/12/2016)*( قرار مجلس العمداء بتاريخ 
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       2018تعليمات البحث العلمي في جامعة جرش لسنة ( 16)

 جامعة جرش ( من النظام الداخلي للبحث العلمي في 10صادرة بمقتضى المادة )
 م2018( لسنة 18رقم )

 
ا وج مل بدا اعفبا ًا   ن  2018تسمممن امه الف ةلمات ا ت ةلمات البحث ال ةم  ة   ا  س     لسممنس  (:1) المادة

 تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء.
ء كل  ندا  الم تهل يقصمممممه بالكةمات والف ابر  الفاللس حرثما و دت ة  امه الف ةلمات الم ان  الملرنس إزا (:2) المادة

 الق جنس عةن ئالف ذلك:
: كل  ده عةم   نظم يدهف إلن زجادة الم  ةس اإلنسممانلس و ةع المسممفوى ال ةم  وئه س البحث العلمي
 وجظد  عةن هكل بحث او كفاب.  المجفمع
  ا  س    . :الجامعـــــــة
  ئلس الجا  س. :الرئيـــــــس
   الجا  س. جةس البحث ال ةم  ة :المجلــــــس
 عمره البحث ال ةم  ة  الجا  س. :العميـــــــد
 ايس كةلس ة  الجا  س. :الكليــــــــة
 دائ ة  طلوعات  ا  س    .   : الدائرة

 لجنس البحث ال ةم  ة  الكةلس. :اللجنـــــــة
عضوًا ة  كل  ن يفولن القلام بالبحث ال ةم   من اغ اب امه الف ةلمات سواء اكان  :الباحـــــــــــــــــــــث

اريس الفه جس ام  حا ممممممم ًا  فف غًا ة  الجا  س بمف ده او ة جقًا  شممممممما كًا ة   شممممممم وع بحث واحه  
عةن ان يكون الباحث ال ئلس او احه الباحثرن ال ئلسمممممررن عضممممموًا ة  اريس الفه جس او  حا ممممم ًا 

  فف غًا ة  الجا  س.
ـث ـ ـ ـ ـ ـ ـ و دو جات ذات  كانه عةملس    وقس ت ف ف المادة الف  ي هاا الباحث لةنش  ة   جالت ا :البح

 بدا الجا  س.
ـاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ كل د اسس او  ؤلف او ت  مس او   جم او نص  حق، عن اصول  خطوطس او  طلوعس  :الكت

 ينش   نفصاًل ة  صو ة  جةه او  جالت  ف دة.
 ايس  جةس عةملس تصه اا دائ ة المطلوعات ة  الجا  س. :المجلـــــــة
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 يشكل  جةس ال مهاء  جةس البحث ال ةم . .ا (:3) المادة
ب. تول  الجا  س عنايس بالبحث ال ةم  عا س واله اسممممممات الف  تسممممممدم ة  عالج القضممممممايا والمشمممممماكل 
المحةلس ئاصمممس وت مل عةن تنظلمه وتنسممملقه وتشمممجل ه ودعمه و فاب فه  ألنه سممملرل  ئلسممم  ل ةع 

  ةس اإلنسانلس. سفوااا ال ةم  وئه س المجفمع األ دن  وزجادة الم 
ج. ت ى الجا  س ان البحث ال ةم   زء  دم  ن عمل اعضمممممممممماء اريس الفه جس ةردا وج اعن اما الملها 

 عنه بلان الحا س إلن ت ررن اعضاء اريس الفه جس وتوزجع األعمال عةردم.
ع ة قًا د.  تشمممجع الجا  س الف اون برن الباحثرن ة  كةلاتدا المخفةفس لةقلام ببحوث  شمممف كس  كما تشمممج

 لةبحث ال ةم  ة  الفخصصات المخفةفس.
ه. تةفزم الجمما  ممس بفوةر  الجو المالئم واإل كممانلممات الالز ممس لةندوب بممالبحممث ال ةم   وذلممك بفوةر  
الوقة ألعضمممممممممممممماء اريس الفه جس لةقلام بالبحوث وتوةر  األ اكن والمخفل ات واأل دزة  والخه ات 

 ةم .المكفللس وايس  فطةبات ائ ى لةبحث ال 
و. تممهعم الجمما  ممس  ملع انواع البحممث ال ةم    ع ال نممايممس بممالبحوث ال ةملممس الف  تخممهم ااممهاةدمما  و ن 
ا ل ذلك تقهم الجا  س الهعم المال  ألعضممممماء اريس الفه جس والمحا ممممم جن المفف غرن ة  الجا  س 

 لةقلام بالبحث ال ةم  وتنمرفه.
 ن  ال س  "لجنة البحث العلمي"وة  كل قسم  ندا لجنس تسمن  تشكل ة  كل كةلس  ن كةلات الجا  س (:4) المادة

اعضممممماء بق ا   ن  جةس الكةلس او  جةس القسمممممم حسمممممب  قفضمممممن الحال  وتفولن امه الةجان همممممؤون 
 البحث ال ةم  كل حسب ائفصاصدا.

 تم  عمةلس دعم البحوث ال ةملس بالخطوات اآلتلس: (:5) المادة
ةملس عةن ا نموذج  شممممممممممممم وع بحث ا   فمه  ن  جةس ال مهاء بناًء الفقهم بطةبات دعم البحوث ال  ا.

 عةن توصلس  ن المجةس.
ب. ي ةع  شمممممممم وع البحث إلن ال مادة   ة، به  اي لجنس البحث ال ةم  ة  القسممممممممم والكةلس وتوصمممممممملس 

  ئلس القسم وعمره الكةلس.
ع ب  و ز يقه ه الباحث  ج. يفخم المجةس ة  البحوث المقه س إلله ق ا ًا  ن ا ل دعمدا بناًء عةن

 ال ئلس ا ام المجةس  وجصادق ال ئلس عةن الق ا .
د. يقهم الباحث) الباحثون( تق ج ًا سممممممممممنوجًا وة، النموذج الم ه لملك إلن  ئلس القسممممممممممم المخفص  المي 
يحرل نسمخس  نه إلن كل  ن عمره الكةلس وال مره  وجحوي الفق ج  ع  مًا لما تم  ن اعمال  فصمةس 

 لبحث  ها اًل النواح  الفنلس والماللس.بحنجاز ا
ام. ي ةع الباحث )الباحثون( تق ج ًا ندائلًا عن البحث ) نسخس و قلس وائ ى الكف ونلس( عنه االنفداء  ن 
البحث وة، النموذج الم فمه لملك إلن  ئلس القسمممممممممممممم المي ي ة ه إلن عمره الكةلس  والمي يو ده 

 بهو ه إلن ال مره.
ينش  بحثه ة  إحهى المجالت ال ةملس  ووة، األسس المفب س  وذلك ئالل سنفرن  و. عةن الباحث ان

  ن تا جخ دعم بحثه  ه جطس ان يمك  دعم الجا  س لبحثه.
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ز. يفولن المجةس تقرلم المشم وع المكفمل المهعوم بناًء عةن ئطس المشم وع المقهم لةهعم  ن الباحث  
س  خفصمممس   فمهة  ن الجا  س بمثابس تقرلم إيجاب  ولةمجةس ان ي فل  قلول البحث لةنشممم  ة   جة

 لةبحث.
 يكون الهعم المال  لةبحث ال ةم  ة  الجا  س  ن  و دين اساسررن اما: (:6) المادة

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

 البحث ال ةم  ة  الجا  س. ا.  ن  غر   ش وطس ت طن لهعم
 ب.  ن  تهةع لةجا  س  ش وطس بح  اء بحوث عةملس ة   وا لع ئاصس او  لادين   رنس.

 ج.  ن  ت طن لةباحث  باه ة إل  اء بحث او د اسس   رنس.
طول ا. يكون الهعم المال  لمشممم وعات البحث ال ةم  لمهة سمممنس  وإذا احفاج الباحث لالسمممفم ا   هة ا   (:7) المادة

  ن سنس ة ةلس ولم ة واحهة ان يفقهم بطةب  سوغ تسوج ًا كاملًا وجقفنع به المجةس.
ب. تفحمل الجا  س وبق ا   ن ال ئلس بناًء عةن تنسممممممممرب ال مره نفقات اإلقا س والسممممممممف  كةلًا او  زئلًا 

ي سممملقهم مله إلنجاز البحث او تقهيمه ة   ؤتم  عةم  ب ه قلوله قلواًل ندائلًا  ن لجنس المؤتم  الم
 البحث.

 ج. ت فمه اال  اءات الفاللس لهعم السف  المف ة، بمش وع البحث المهعوم:
 . تطل، ت ةلمات المشا كس ة  المؤتم ات والنهوات ال ةملس ملما يف ة، بالسف  والملاو ات.1
 . يفم دعم سف  باحث واحه إذا كان البحث  شف كًا ولم ة واحهة ةق  لكل  ش وع.2

لجا  س بناًء عةن تنسرب ال مره المسفنه إلن توصلس القسم المخفص و جةس الكةلس الم نلس د. ل ئلس ا
ان يواة، عةن تف غ عضممو اريس الفه جس ة  الجا  س كةلًا او  زئلًا لة مل ة   شمم وع بحث عةم  

   رن.
 هة  ه. يسمممممممممممممفح، الباحث المفف غ ة  امه الحالس  اتبه اإل مال  كا اًل وتحفظ له كا ل حقوقه عن

والفأ رن الصممممح  وسممممائ  الحقوق الثابفس   الفف غ ة  االدئا  والمكاةأة واألقه لس واسممممفحقاق الفثلرة
 والمكفسبس األئ ى له  هة عمةه ة  الجا  س وعن ئه فه ةردا.

يوقف او يسف  ع الهعم المق   لةباحث  بق ا   ن  جةس ال مهاء بناًء عةن توصلس  ن  جةس البحث  (:8) المادة
 ةم  ة  الحاالت الفاللس:ال 
عهم تنفرم البحث ة    احةه حسممب  ا و دت ة  ) نموذج  شمم وع بحث ( دون  سمموغ يقلةه  جةس ا. 

 البحث ال ةم .
 تقصر  الباحث ة  القلام ببحثه  ن ئالل الفقا ج  الفصةلس.ب. 

 ج. ص ف الملة  ة  غر  ال ايات الف  ق  ت له.
 ل  لةبحث ال ةم  عةن الو ه الفال :يج ي تق ج  الهعم الما (:9) المادة

 ( ئمسون دينا ًا لةبحث الواحه ب ه ائم  واةقس ال ئلس.50تقهم الجا  س دعمًا  قها ه) -1
( 100( ئمسممرن دينا ًا ولم يفجاوز )50بفوصمملس  ن عمره البحث ال ةم  إذا زاد  لة  الهعم عن ) -2

  يس دينا .
 الفه جس ة  ال ام اله اس  الواحه.تقهم الجا  س دعمًا لبحثرن ل ضو اريس  -3
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 يج ي ص ف الهعم المال  وةقًا لةنظام المال  وة  حهود  خصصات الموازنس. -4
لمجةس ال مهاء بناًء عةن توصممممممممملس  جةس البحث ال ةم  ان يمن   وائز تقهي جس وتشمممممممممجلعلس لةبحوث  (:10) المادة

يسمممممممممممممدم ة  دةع المسمممممممممممممر ة ال ةملس لةجا  س األصمممممممممممممرةس والملفك ة والقلمس واإلبهاعات ال ةملس وكل  ده 
 وتطو اا.

 .دعم النش   (:11) المادة
تهعم الجا  س نشمم  د اسممس او كفاب  ؤلف او ت  مس او نص  حق، عن اصممول  خطوطس  وتقهم  -1

طةبات دعم النشمم  عةن نموذج طةب دعم النشمم   وت ة،  ع الطةب نسممخس إلكف ونلس وائ ى و قلس 
 دعم نش اا بشكةدا الندائ  وبنفس إ  اءات طةب دعم البحث ال ةم . ن المخطوطس الف  ي اد 

يحرل المجةس المخطوطس إلن  خفص او اكث  ة  الجا  س او ئا  دا لفقوجمدا والفنسممرب بنشمم اا  -2
 او عه ه  وذلك لقاء  كاةأة   زجس.

سمممب النموذج يطةب  ن المخفصمممرن المين تحال إلردم المخطوطات ألغ اب الفقوجم إبهاء ال اي ح -3
 الم فمه لدمه ال ايس.

يكون دعم الجا  س  ن الفكاللف الف  يفحمةدا  قهم )  قه و ( الطةب لةطباعس او النشمممممممممم  لالف  -4
  .نسخس األولن  ن المنشو 

يفم دةع  قها  الهعم لها  الطباعس او النشممممم  وةقًا لانظمس الماللس واإلدا جس ة  الجا  س ب ه تقهيم  -5
 ألصول. طالبس حسب ا

 ت ود  سؤوللس تهقر، و فاب س الطباعس عةن  قهم ) قه  ( الطةب. -6
يلة  المؤلف عمره البحث ال ةم  ئطلًا عن صممهو  المنشممو  وج سممل نسممخس  ن اإلهمم ا إلن  هي   -7

(  يس نسمممممممممممممخس لر سمممممممممممممةدا بهو ه إلن  كفبس الجا  س 100المكفبس ة  الجا  س   م يقهم إلن ال مره )
 اهاء.ألغ اب الحفظ واإل

 ا. ي ةع ال مره توصلات المجةس إلن  ئلس الجا  س لةمواةقس عةردا. -8
 ب. يج ى ص ف الهعم المال  وةقًا لةنظام المال  وة  حهود  خصصات الموازنس.    
 ج. يو ع عبا ة )نش  بهعم  ن  ا  س    ( عةن ال الف الخا    والهائة  لةمنشو .    
مل اسممممممممدا ة   جاالت الم  ةس المخفةفس وجق    جةس البحث ا. لةجا  س إصمممممممها   نشمممممممو ات تح -9

( ئمسممون نسممخس 50ال ةم  عهد النسممخ لكل  نشممو  وج ط  صمماحب او اصممحاب حقوق الفأللف )
  ن المنشو   جانًا.

وججوز ان يأئم  %  ن   دود بلع المؤلف.25ب. ي طن صمممماحب او ) اصممممحاب ح، المؤلف (     
إذا كان اما المؤلَّف  ق  ا د اسمممملا وبخاصممممس لةمسمممماقات اإل با جس  المؤلف  لةً ا  قطوعا عن  ؤلفه

 لةجا  س او الكةلس  وة  امه الحالس يصب  المَؤلف  ةكًا لةجا  س.
 ي طن المؤلف نفس النسبس الف  اعطرة له ة  الطب س األولن.  ج. إذا اعرهت طباعس الكفاب    
 كون لدا حقوق نش ه وحمايس امه الحقوق. وج  د. يصب  المؤلف ب ه طباعفه  ةكًا لةجا  س    

 (:  المجالت ال ةملس:12) المادة
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ا. تصه  الجا  س  جالت عةملس  حكمس ت نن بنش  األبحاث المقه س  ن دائل الجا  س وئا  دا ة  
الفخصصات كاةس  كفوبس بالة س ال  بلس او اإلنجةرزجس وجشف ف ة  البحث اال يكون قه نش  او قهم 

  كان آئ . وعةن الباحث ان يف ده بملك ئطلًا عنه تقهيمه البحث لةنش . لةنش  ة  اي
ب. تخضممممممع البحوث لةفقوجم حسممممممب األصممممممول ال ةملس المفب س وتحال لدما ال  ب الن  خفصممممممرن ة  
الهائل او الخا ج لفقوجمدا  ن حرث تواة  عناصممممممممم  البحث ال ةم  وهممممممممم ائطه وة   ممممممممموء نفائج 

 المقه س او  ةضدا.الفقوجم يفم قلول نش  البحوث 
 لكل  قوم. دينا   ائس (100)البحوث المقه س لةنش  بواقع  ج. تقهم  كاةأة لمقو  

د. يجوز ان تصمممممه  البحوث الف  ال تفسمممممع لدا المجةس بصمممممو ة  نشمممممو ات  سمممممفقةس كمةح، لةمجةس او 
  من سةسةس  نشو ات الجا  س.

(  ن النظام 9 ن امه الف ةلمات  واسمممممممممممممفنادًا إلن المادة )( 11-5ا. عةن ال غم  ما و د ة  المواد ) :(13المادة )
(  يجوز لة ئلس تشمممممممكرل الةجان المخفصمممممممس  ن 2018( لسمممممممنس )18الهائة  لةبحث ال ةم   قم )

دائل الجا  س و/او ئا  دا بدهف إصمممها  المجالت ال ةملس والثقاملس المفخصمممصمممس ونشممم  الكفب 
ف  تحمل اسمممممممم وهممممممم ا  الجا  س   نف دة او بالف اون  ع ال ةملس واألكاديملس والثقاملس والم ا م  ال

ال ر . وله ان ُيسممممممممممم    سمممممممممماء و اعضمممممممممماء 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 

ن تحمل تكةفس طباعس الكفب بصممممممممممل فدا األوللس والندائلس بما والكفب ال ةملس والثقاملس  والمواةقس عة
  2010( لسمممممممممممممنس 42(  ن نظام صمممممممممممممنهوق دعم البحث ال ةم   قم )8ال يف ا ب  ع المادة )

 والف ةلمات الصاد ة عندا.
ب. ُت رن اريس تح ج  المجةس ال ةملس بق ا   ن ال ئلس لمهة ا بع سمممممنوات قابةس لةفجهيه   ة واحهة عةن 

ن اعضا اا  ن ذوي الخل ة واالئفصاص ة   جاالتدم ال ةملس وان ال تقل ال تبس األكاديملس ان يكو 
 عن اسفاذ  ساعه.

 يلة  جةس ال مهاء ة  الحاالت الف  لم ي د ةردا نص ة  امه الف ةلمات. (:14المادة )
 سابقس بدما الشأن.(:  ي مل بدمه الف ةلمات اعفبا ًا  ن تا جخ صهو اا  وتة ن ايس ت ةلمات 15المادة )
  .ال ئلس  كةف بفنفرم امه الف ةلمات (:16المادة)
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 2018تعليمات البعثات العلمية في جامعة جرش لسنة ( 17) 
 م2018( لعام 1( من النظام الداخلي للهيئة التدريسية رقم )57صادرة بموجب  المادة رقم )

 
ا وج مل بدا اعفبا ًا  ن م2018الب ثات ال ةملس ة   ا  س     لسمممممممممنس تسممممممممممن امه الف ةلمات ات ةلمات  (:1) المادة

 (1).تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ ناء
ذا دلة يكون لةكةمات والعبا ات الفاللس حرثما و دت ة  امه الف ةلمات الم ان  المخصممممممصممممممس لدا ادناه إال إ (:2المادة)

 الق جنس عةن ئالف ذلك.
  ا  س    . :الجامعـــة
  ئلس  ا  س    . :ــسالرئيـ

الب ثس الف  تكون  هتدا ا ب س اهد   فصةس ةأكث  وتكون غايفدا إتمام اله اسس والحصول  :بعثة علميـة
عةن د  س عةملس او دبةوم او هممممممممممممدادة  ن إحهى الجا  ات او  ؤسممممممممممممسممممممممممممات الف ةلم ال ال  او 

ئل ة   رنس او الفخصمممممممممممممص ة  ب ض الف وع ال ةملس او الفطلر، ال ةم  او كسممممممممممممممب  دا ة او 
االطالع عةن ناحلس  ن نواح  الم  ةس النظ جس او الفطللقلس او حضو   ساقات د اسلس  وسملس 

  حهدة.
  ن ي سل ة  ب ثس عةملس لمصةحس الجا  س. :المبعـــوث

 الةجنس المشكةس بق ا   ن  ئلس الجا  س وا نرنمن ال مهاءٍ وال مره المخفص. : لجنة البعثـات
سممم ي احكام امه الف ةلمات عةن اي همممخص يوةه ة  ب ثس عةملس لمصمممةحس الجا  س لمهة ا ب س اهمممد  ت (:3) المادة

ةأكث  سممممممممواء اكان  ن ال ا ةرن ة  الجا  س ا الفزم لة مل بدا وسممممممممواء اكانة الجا  س ا أيس  دس 
 ائ ى ا  الف  سففولن اإلنفاق عةن ب ثفه.

                                                 
 م. 17/4/2003تاريخ  3في جلسته رقم  10/2003بموجب قراره رقم  التعليماتهذه  األمناءمجلس  أقر (1)
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ة مل ى األداء الوظلف  لة ا ةرن ة  الجا  س او المين يةفز ون لتدهف الب ثات ال ةملس إلن  ةع  سمممممممممممممفو  (:4) المادة
 ةردا بما ة  ذلك حصولدم عةن د  ات عةملس.

 يشف ف ة  الم ه  لةب ثس  ا ية : (:5) المادة
 ا. ان يكون ا دن  الجنسلس غر   حكوم عةله بجنايس او  نحس  اسس بالش ف.

 ب. ان تفواة  مله ه وف الةلاقس الصحلس.
 كون حائزًا عةن المؤاالت والش وف المق  ة لةب ثس الف   ه  لدا.ج. ان ي

د. ان يكون قه ا ضن  هة سنفرن عةن األقل ة  ئه س ة ةلس ة  الجا  س  وججوز عنه الض و ة إيفاد 
ج( ن امه المادة دون ان يكونوا قه   ب  اهممممممممممممخاص تفواة  ةردم الشمممممممممممم وف الملرنس ة  الفق ات )ا

الجا  س  وجكون الموةه  ةفز ًا بالخه س ة  الجا  س ب ه حصممممممموله عةن ا ضممممممموا ايس  هة ئه س ة  
 المؤال ال ةم  المي اوةه  ن ا ةه  وجكون ة  حل  ن االلفزام إذا لم ي رن ة  الجا  س ئالل  هة

 سفس اهد   ن تخ  ه وتقهيم نفسه لة مل بدا.
 ام. ت طن األولوجس لةطةبس المفمرزجن  ن ئ جج  الجا  س.

 موةهون لما تق  ه لجنس الب ثات  ن لوائ  وا فحانات و قابالت قلل اإليفادو. يخضع ال
 سنس لةموةه لةهكفو اه. 32سنس وعن  28ز. اال يزجه عم  الموةه لةما سفر  عن 

وز لمجةس ال مهاء اسممفثناء عم  الموةه لةهكفو اة ة  الفخصممصممات الناد ة والضمم و جس لةجا  س  جح. وج
 .(2)كما يقه اا المجةس

 ينص ق ا  اإليفاد لكل ب ثس عةملس عةن  ا يأت : (:6) لمادةا
 ا. حقل الفخصص المطةوب.

 ب. الجا  س او المؤسسس الف  سر سل إلردا الموةه.
 ج.  هة اإليفاد لةب ثس ال ةملس.

 د. اله  س ال ةملس او الفه جب المي يطةب  ن الموةه الحصول عةله.
 عمةه حال صهو  ق ا إيفاده.يقهم المب وث اسفقالفه  ن  (: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  ا.  الث سمممممممنوات ُتج 
 الما سفر .

هد سنس ةسنس لةحصول عةن د  س الهكفو اه  ن الحا ةرن له  س البكالو جوس.  ب. ا بع سنوات ُتج 
  هة اإليفاد المنصممممموص عةردا ة  )ا ب (  ن امه المادة سمممممنس واحهة قابةسلةفجهيه   ة واحهة ج. تجهد

 ة  الحاالت الف  تقهم ةردا لةجا  س او المؤسسس الف  يه س ةردا الموةه  ا يسوغ اما الفمهيه.
ع اي إئالل بدمه (. وعنه وقو 6ال يجوز لةموةه ان يخل بأي هممممممممم ف  ن الشممممممممم وف الممكو ة ة  المادة ) (:9) المادة

 (.21الش وف تطل، عةن الموةه احكام الفق ة )ا(  ن المادة )
ضمردا ة  يوقع الموةه ة  ب ثس عةملس ت دهًا لةخه س ة  الجا  س لمهة تسماوي  ال س ا ثال المهة الف  يق (:10) المادة

 الب ثس  وُجَ ه اي  زء  ن سنس الب ثس سنس كا ةس ل ايات الخه س ة  الجا  س.

                                                 
 .م26/3/2015تاريخ   2/2014/2015رقم في جلسته   التعليماتهذه  األمناءمجلس  أقر (2(

 (.6/2007في جلسته رقم ) 25/6/2007رقم  األمناء مجلسقرار (3(
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 .(3)ا. يقهم الموةه او كفرةه  انًا عقا جًا لصال  الجا  س يساوي  ثة  النفقات المقه ة لب ثفه (:11) دةالما
ب. تشمممممل قلمس النفقات  ملع ال واتب وال الوات الف  يفقا ممممااا الموةه وا و  السممممف  و سمممموم الف ةلم 

ال ةملس سممواء ا  ى وتكاللف المعلشممس وسممائ  المخصممصممات الف  صمم ةة له او بسمملبه ا ناء الب ثس 
 الص ف  ن ا وال الجا  س  باه ة ام  ن ايس  دس ائ ى لمصةحس الجا  س.

 م. يكون ق ا  الجا  س ملما يف ة، بمقها  النفقات المص وةس  ةز ًا لةموةه وكفرةه وغر  ئا ع لةط ن 
 مله.

الثانلس إلن الموةه والثالثس  ينظم الف ده عةن  الث نسممممممخ تحففظ الجا  س بنسممممممخس  نه وت طن النسممممممخس (:12) المادة
 إلن كفرةه.

 يهة ةةموةه  ا يأت : (:13) المادة
ا. ا و  سممممممف  الموةه وزو فه وا نرن  ن اوالده دون الثا نس عشمممممم ة إلن بةه الب ثس ذاابًا وإيابًا  باله  س 

 حهة ةق  طرةس  هة الب ثس.السلاحلس ولم ة وا
 ب.  سوم الجا  س او المؤسسس الموةه إلردا.

 .  اتب هد ي تحهده لجنس الب ثات.ج
د.   تكاللف طباعس األط وحس وة، ادنن الشممممممممم وف الف  تنص عةردا انظمس الجا  س او المؤسمممممممممسمممممممممس 

 الموةه إلردا.
(  ةحندا ُتَ ه هةوعس 13إذا تحمةة ايس اريس غر  الجا  س نفقات اإليفاد المنصممممموص عةردا ة  المادة ) (:14) المادة

دام الممكو  عن النفقات المق  ة  ن الجا  س تق   لجنس  ن  ا  س      وعنه ا  يقل اإلسممممممممممممم
 الب ثات اإل  اء المناسب.

 ا. ال يجوز لةموةه ان يقوم بأي عمل لقاء ا و  او  اتب طرةس  هة ب ثفه إال بحذن  سل،  ن الجا  س. (:15) المادة
 عن تةك الزو س واوالداما.ب. ة  حالس زواج الموةه ئالل  هة ب ثفه ال تفحمل الجا  س ايس نفقات 

 المب وث: عةن (:16) المادة
ا. ان يفم ب ثفه ة  المهة المق  ة لدا وان يواظب عةن اله اسس او الفه جب او البحث وةقًا لش وف الب ثس 
ال ةملس الف  اوةه إلردا والفقره بالقوانرن واألنظمس والف ةلمات الم مول بدا ة  الجا  س او المؤسمممسمممس 

و يفه ب ةردا  وان يكون حسممن السممر ة والسممةوك  حاةظًا عةن سممم س الممةكس والجا  س الف  يه س ا
و صممممممممالحدما وال يسمممممممم ء إلن تقالره الهولس الف  اوةه إلردا او يخالف قوانرندا وانظمفدا وجفحمل اي 

  سؤوللس و دت ة  امه المادة.
وبأيس    ةو ات او و ائ، ائ ى  ان يزود الجا  س بالم ةو ات والو ائ، عن سر  د اسفه او ته جبه ب.

 يطةلدا  نه ال مره او المهي  المخفص والفقره بأيس ت ةلمات تصه  تنفرمًا ألحكام امه الف ةلمات.
ال يجوز لةموةه ت رر  الجا  س او المؤسمممسمممس الف  اوةه إلردا او  و ممموع الفه جب المي تف ة، به ب ثفه  (:17) المادة

وة  حالس  واةقفدا   نه الحصمممممممممممول عةردا إال بمواةقس لجنس الب ثاتاو اله  س ال ةملس الف  يطةب  
عةن ذلك الف رر  يظل الموةه وكفرةه  ةز رن بأحكام امه الف ةلمات والف ده وعقه الكفالس الموقع 

  ندما.
جقهم عةن الموةه ان ي ود إلن الجا  س ئالل  هة ال تزجه عةن همممممممممممممد  واحه  ن تا جخ انفداء إيفاده  و  (:18) المادة

لةجا  س ئالل اسمملوع واحه  ن وصمموله طةبًا ئطلا لفسممةم ال مل المي سمملسممنه إلله. وإذا لم يصممه  
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ق ا   ن الجدس المخفصممممممممس ة  الجا  س بف ررن الموةه  ن غر  ال ا ةرن ة  الجا  س ئالل سممممممممفس 
عةردما اهمممممد   ن تا جخ تقهيمه لةطةب ُيَ ه المب وث وكفرةه ة  حل  ن  ملع االلفزا ات المف تبس 

 بمقفضن احكام امه الف ةلمات وبمو ب اي ت ده او عقه آئ  وق اه  ع الجا  س.
 تنفد  الب ثس ألي  وةه بق ا   ن  جةس ال مهاء وبفنسرب  ن لجنس الب ثات وذلك ة  األحوال الفاللس: (:19) المادة

 ا. إذا صه  بح، الموةه حكم بجنايس ائالقلس.
س الف  يه س ةردا ق ا ًا بفصمممةه  ن د اسمممفه واقفن ة لجنس الب ثات إذا اتخمت الجا  س او المؤسمممسممم ب.

 بسال س ذلك اإل  اء.
ج. إذا دلة نفائجه السمممممممممنوجس عةن تقصمممممممممر  او  سممممممممموب يحول دون  فاب فه له اسمممممممممفه ة  الجا  س او 

 المؤسسس الموةه إلردا.
 (  ن امه الف ةلمات.16إذا ئالف احكام المادة ) د.

(  وججوز ة  حاالت تقه اا 21مق  ة لب ثفه  ع   اعاة الفق ة )ب(  ن المادة )إذا تجاوز المهة ال امممممممممممم.
لجنس الب ثات وجواة، عةردا  جةس ال مهاء ان يصممممممممم ف ق ب لةمب وث المي تنفد  ب ثفه بمو ب 

عةن اال يزجه  قها  اما الق ب عةن  خصممممممممممممصممممممممممممات عام كا ل وجفم صمممممممممممم ةه   احكام امه الفق ة
وعةن الموةه  .ال مهاء  ناسبس ب ه اسفكمال الضمانات الف  تؤئم لإليفادبالط جقس الف  ي ااا  جةس 

ان يلها ة  تسمممممممهيه اما الق ب ب ه  ال س اهمممممممد   ن  باهممممممم ته ال مل ة  الجا  س وذلك بأقسممممممماف 
 هد جس  فساوجس يهة دا الموةه عةن  هى ئمسس ا ثال المهة الف  ي طردا الق ب.

  .و. الوةاة
(  ن امه الف ةلمات باسمممفثناء 19الب ثس ال ةملس ألي سممملب  ن األسمممباب الملرنس ة  المادة )إذا انفدة  (:20) المادة

الوةاة وال جز الكا ل و ب عةن الموةه وكفرةه  د  ملع النفقات الف  تكلهتدا الجا  س عةن ب ثفه 
 %( ئمسمممممممون بالمائس  ن  قها  تةك النفقات وذلك دون الحا س إلن إئطا ه او50 ضممممممماةًا إلردا )

 إ داله.
يف ده الموةه بالخه س ة  الجا  س. وإذاائل المب وث بف دهه الساب، يكون وكفرةه  ةز رن بالفضا نلهةع  :(21المادة )

 ا تسةمه  ن   تبات وعالوات ونفقات ائ ى  ما دة فه له الجا  س وجفم تقهي  الملة  عةن اساس 
يفدا ة  الجا  س بمو ب ذلك الف ده  ضمممممممماةًا المهة المفبقلس  ن  هة الخه س الكا ةس الف  الفزم بفأد

 %(  ائس بالمائس وبخاصس ة  األحوال اآلتلس:100إلله )
ا. إذا اند  عمل الموةه تأديللًا ئالل سممممممم جان  ف ول الف ده بمو ب احكام الف ةلمات الم مول بدا ة  

 الجا  س.
يف تب عةله إكمالدا ة  امه  ب. إذا اسمممممممممممممفقال الموةه  ن ئه فه ة  الجا  س قلل ان يكمل المهة الف 

 الخه س بمو ب ه وف الف ده حفن وإن قلةة اسفقالفه  ن الخه س ة  الجا  س.
ة  حالس عهم  باهممممممممممممم ة الموةه الوظلفس او ال مل المي ي رن له دون عم   قلول  يكون ق ا  لجنس  (:22) المادة

 اي    ع كان. الب ثات ة  اما الشأن قطعلًا وغر  قابل لةط ن مله  ن ايس  دس او
لمجةس ال مهاء بفنسمممممرب  ن لجنس الب ثات وألسمممممباب تواة، عةردا الةجنس ت ةر، د اسمممممس الموةه لمهة ال  (:23) المادة

تزجه عةن سنس د اسلس واحهة بش ف  واةقس الجا  س او المؤسسس الف  يه س ةردا الموةه عةن ذلك 
ةف ة الف ةر،  كما ال تفحمل الجا  س  الف ةر،. وة  امه الحالس ال تص ف له ايس  خصصات ا ناء
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وإذا ت تلة ايس  سممممممموم او نفقات د اسممممممملس ائ ى ا ناء ةف ة   ايس نفقات تصممممممم ف لةمب وث او عائةفه
 الف ةر، تكون عةن نفقس المب وث.

  ج تحاإللن  جةس ال مهاء المسائل الف  تف ة، بالب ثات ال ةملس وال يو ه ة  امه الف ةلمات نص ص (:24) المادة
 بشأندا التخاذ الق ا  المناسب ةردا.

 .ال ئلس  كةف بفنفرم امه الف ةلمات (:25) المادة
 
 
 

 
 

 
 

 
 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 م2018لسممممممنس تسمممممممن امه الف ةلمات ات ةلمات النشمممممم  ة   ا  س      (:1) المادة

 .(1)إق ا اا  ن  جةس األ ناء
 تؤسس ة  الجا  س لجنس لةنش   ةحقس ب مادة البحث ال ةم . (:2) المادة
لفنلس اتقوم لجنس النشممممم  بنشممممم  الكفب المؤلفس او المف  مس او المحققس ذات القلمس ال ةملس او األدبلس او  (:3) المادة

 ا  ن ال ا ةرن ة   ا  س    .المقه س إلرد
يكون عمره البحث ال ةم   ئلسمممممممًا لةجنس النشممممممم  وج رن  جةس ال مهاء اعضممممممماء لجنس النشممممممم   ن اريس  (:4) المادة

 الفه جس ة  الجا  س عةن اال يزجه عهدام  ع  ئلس الةجنس عةن ئمسس.
 وطس الكفاب.يقهم المؤلف او المف  م او المحق، ا بع نسخ  طلوعس  ن  خط (:5) المادة
بح سممممممممممماله  تحرل الةجنس الكفاب المقهم لةنشممممممممممم  إلن  ال س  قو رن عةن األكث  إن  ات ان الكفاب  هي  (:6) المادة

 لةفقوجم  وتهةع الجا  س لدم  كاةآت  ناسبس.
 يطةب  ن المقو رن إبهاء ال اي ة  الكفاب  ن حرث: (:7) المادة

 كفاب.ا. القلمس ال ةملس او األدبلس او الفنلس لة
 ب. المندج المي اتب ه  قهم الكفاب.

 ج. اسةوب الكفابس.
 د. ايس  الحظات ائ ى.

 ام.  هى صالحرفه لةنش .

                                                 
 م.17/4/2003تاريخ  3رقم  جلستهفي  11/2003بموجب قراره رقم   التعليماتمجلس األمناء هذه  أقرسبق أن  (1)
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إذا اتخمت لجنس النش  ق ا ًا لنش  الكفاب يط ح عطاء عةن المطابع وجخفا  اةضل ال  وب  ن  ال س  (:8) المادة
  س.عطاءات عةن األقل وة، نظام الةواز الم مول به ة  الجا 

 ق ا  لجنس النش  قط   دون الحا س إلن  سو غات. (:9) المادة
 الكاتب  سؤول عن   ا  س  سودات الكفاب وتصحلحدا.  (:10) المادة
 تقهم الجا  س لةمؤلف: (:11) المادة

 ) ئمسرن ( نسخس  ن الكفاب. 50ا. 
 ب.  كاةأة  اللس تق اا لجنس النش .

 ب وحقوق طب ه ونش ه لةجا  س.تؤول حقوق  ةكلس الكفا (:12) المادة
تنشمممم  الكفب بشممممكل ئا     وحه وتحمل همممم ا  الجا  س وعبا ة ا نشممممو ات  ا  س     ا عةن كل  (:13) المادة

  ن ال الف الخا    والو قس األولن  ن الكفاب.
 تحهد لجنس النش  عهد النسخ الف  تطبع  ن الكفاب و منه وط جقس توزج ه. (:14) المادة
 لمقهم الكفاب إذا اعرهت طباعفه النسبس نفسدا المق  ة ة  الطب س األولن له. ي ط  (:15) المادة
  .%  ن عهد النسخ المطلوعس10لةجنس ان تدهي  ن الكفاب  ا ال يزجه عن  (:16) المادة
تحال إلن  جةس ال مهاء المسمممممممممائل الف  تف ة، بالنشممممممممم  و ال يو ه ة  امه الف ةلمات نص صممممممممم ج   (:17) المادة

 شأندا التخاذ الق ا  المناسب.ب
  .ال ئلس  كةف بفنفرم امه الف ةلمات (: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 )

 
امه الف ةلمات ات ةلمات  ائزة  ا  س     لكفاب ال ام ا وج مل بدا اعفبا ًا  ن تا جخ إق ا اا تسممممممممممممممن  (:1) المادة

 (1) ن  جةس األ ناء.
 يكون لةكةمات الفاللس 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 ةلمات.لجنـةال
تدهف امه الجائزة إلن دعم البحث ال ةم  األصمممممممممممممرل وتشمممممممممممممجلع ال ةماء والباحثرن ة   ااهاف الجائزة: (:3) المادة

  جاالت ال ةوم اإلنسانلس والبحفس والفطللقلس وعةوم الحاسوب والفقنلس و كاةأة  دود الباحثرن
لس الجا  س لجنس ئاصس بالجائزة  ب ئاسس عمره البحث ال ةم   وسفس اعضاء  فخصصرن  ن يشكل  ئ (:4) المادة

 ذوي الكفايس والخل ة  ة   جاالت ال ةوم والم  ةس المخفةفس ولمهة سنفرن قابةس لةفجهيه.
 (  ال س آالف دينا  ا دن  لةكفاب الفائز. 3000يفم تخصلص  ائزة  اللس  قها اا ) (:5) المادة
يجوز توزجع الجائزة  ناصمممممممممممممفس برن كفابرن  كما يجوز لةجنس حجب الجائزة. وذلك ة   ممممممممممممموء الفقا ج   (:6) المادة

 الوا دة إلردا  ن الخل اء المحكمرن  ع ح، الةجنس باالحففاظ بس جس اسباب الحجب.
 تفخم الةجنس ق ا اتدا بدما الشأن باألغةللس المطةقس ل هد اعضائدا. (:7) المادة
تحهد الةجنس المو ممممموع او المو ممممموعات الف  سمممممفخصمممممص لمن  الجائزة سمممممنوجًا  ةردا  وذلك  ن ئالل  (:8) المادة

 اإلعالن الخاص بدمه الجائزة بالط جقس المحهدة ة  امه الف ةلمات.

                                                 
 م17/4/2003" تاريخ 3في جلسته رقم " 14/2003( أقر مجلس األمناء هذه التعليمات بموجب قراره رقم 1)
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ت ةن الةجنس ة   وعه ال يفجاوز ندايس الشمممد  الثان  )همممباف (  ن كل عام عن دعوة الم همممحرن لفقهيم  (:9) المادة
حات لنرل الجائزة  عةن ان يفضممممممممممممن اإلعالن الشممممممممممم وف ال ا س الممكو ة ة  امه الف ةلمات الف همممممممممممل

 لةف هل   وبالوسائل المناسبس.
يكون الموعه األقصممن لفسممةلم نسممخ الكفب الم هممحس لنرل الجائزة ندايس الشممد  الخا س )ايا ( ن ال ام  (:10) المادة

 المي سفمن  مله الجائزة.
ةجنس نسمممممممخًا  ن الكفب الم همممممممحس إلن  جموعس  ن الخل اء المحكمرن المين يكةفون بو مممممممع ت سمممممممل ال (:11) المادة

تقا ج  عةملس وا ممحس تلرن  هى اسممفحقاق الكفاب الم همم  لنرل الجائزة  وتهةع  كاةأة  ناسممبس تحهداا 
 الةجنس لةخل اء المحكمرن.

   الحادي عش ) تش جن الثان  (  ن كل عام.ت ةن الةجنس ق ا اا بالصو ة الندائلس قلل ندايس الشد (:12) المادة
تمن  الجائزة ة  احففال ئاص لدمه ال ايس تقلمه الجا  س وة   وعه ال يفجاوز ندايس الشمممممممممممممد  الثان   (:13) المادة

باإلعالن عن  عشممممممممممم  )كانون  ان (  ن ال ام المي تمن  مله الجائزة  وة  حالس حجب الجائزة يكفف 
 ذلك بالصحف المحةلس.

 
 
 الش وف ال ا س لةجائزة: (:14) مادةال

ان يكون الكفاب الم هممممممممممم  لةجائزة لمؤلف ع ب  يحمل  نسممممممممممملس إحهى الهول ال  بلس  ولةجنس قلول  ا.
 ت هلحات لمؤلفرن ع ب يحمةون  نسلس بةه آئ .

 تقلل الف هلحات  ن األة اد والدريات ذات ال القس. ب.
 ف.ي ة،  ع الف هل  سر ة ذاتلس وعةملس لةمؤل ج.

د. ان يكون  و ممموع الكفاب اصمممراًل ة   جاله يفضممممن إ ممماةس لةم  ةس اإلنسمممانلس  وان يكون قه كفب 
 بالة س ال  بلس الفصلحس.

اممممممممم. اال يكون الكفاب قه  ه  او حصل عةن  ائزة ائ ى  ن الجوائز الثقاملس او ال ةملس او ان يكون 
 ؤلف او ئا  دا. ؤلفه قه تقهم او حصل به عةن د  س عةملس دائل بةه الم

و. يقهم المؤلف ت دهًا ئطلًا بمضمون الفق ة )اممممممممممم(  ن امه المادة  ع طةب الف هل   وة  حال  لوت 
  .عكس ذلك  تسحب الجائزة

ز. يقهم  ؤلف الكفاب سمممة نسمممخ  ن الكفاب الم هممم  هممم جطس ان تكون الطب س األولن  ن الكفاب قه 
 ة ال ام المي يفم مله ت هل  الكفاب.صه ت ئالل األعوام الثال س األئر ة الف  سبق

 ح. الكفب المقه س لةجنس ال ت د إلن اصحابدا.
ف. تكون  ملع الم اسمممممممممممممالت المف ةقس بالجائزة عةن ال نوان اآلت  باسمممممممممممممم ) لجنس  ائزة  ا  س     

 لكفاب ال ام ( عةن عنوان الجا  س.
اللنود )ب ج  و ( بالره او ت سمممممممل ى. تسمممممممةم طةبات الف هممممممملحات والفزكلس والف ده المشممممممما  إلردما ة  

 عةن ان تصل قلل ندايس المهة المحهدة ة  امه الف ةلمات.  بالل جه المسجل
 ال ئلس  كةف بفنفرم امه الف ةلمات. (:15) المادة
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 م2018تعليمات نادي جامعة جرش لسنة ( 20)

 م2018 (لسنة1صادرة 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 ةلمات ات ةلمات نادي  ا  س     لسممممنس  (:1) المادة

 .(1)  ن  جةس األ ناء
 البــــاب األول

 اًلسم والمركــز واألهــداف
 )نادي  ا  س    (   كزه ة  ح م الجا  س.يؤسس ة  الجا  س ناد يسمن  (:2) المادة
دعمدا برن و ا. يدهف النادي إلن تو ر، ال القات الثقاملس  والفك جس  واال فماعلس  وال جا مممملس  والفنلس    (:3) المادة

 اعضاء النادي ال ا ةرن ة  الجا  س و ع المجفمع األ دن  وال  ب  وال الم .
نشممممممممممممماطات ال تفف،  ع احكام الفق ة )ا(  ن امه المادة إال  لدريات النادي  ما سمممممممممممممس ايس يجوزب. ال 

 بمواةقس  ئلس الجا  س.
 البـــــاب الثانـــي
 العضــويــة

 تصنلف ال ضوجس: (:4) المادة
 ا. ال ضمممممممو ال ا ل: كل  ن قلةفه الدريس اإلدا جس لةنادي بناء عةن طةب يقه ه  وتواة ت مله الشممممممم وف

الف ةلمات  ودةع  سمممم االنفسممماب و سمممم االهمممف اك المنصممموص عةردا (  ن امه 5الوا دة ة  المادة )
 ا(  ن امه الف ةلمات./26ة  المادة )
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ب. ال ضو المممممممممممممممممممممممممممؤاز :  ن كان  ن األهخاص الممكو جن ة  الفق ة )ا(  ن امه المادة. وعمل ة  
الجا  س  هة ال تقل عن عشمممممممممم  سممممممممممنوات وانفدن عمةه ةردا بسمممممممممملب غر  تأديل   ودةع ال سمممممممممموم 

ب (  ن امه الف ةلمات  وال يكون ال ضممو المؤاز  عضمموًا ة   /26لمنصمموص عةردا ة  المادة ) ا
 الدريس ال ا س  وال يح، له الفصوجة او الف هل .

ج. عضممممممممممو الشمممممممممم ف: كل  ن تمنحه الدريس اإلدا جس امه الصممممممممممفس لفقهيمه ئه ات  مفازة لةجا  س او 
 يهةع  سممممم االنفسمممماب و سممممم االهممممف اك  وال يح، له النادي  وال يكون عضمممموًا ة  الدريس ال ا س  وال

 الفصوجة او الف هل .
يشممممممف ف ة  ال ضممممممو ال ا ل ان يكون  ن اعضمممممماء الدريس الفه جسمممممملس او المحا مممممم جن المفف غرن او  ن  (:5) المادة

 والفنررن. الموظفرن اإلدا جرن
 زوال ال ضوجس: (:6) المادة

 مؤاز  ة  إحهى الحاالت اآلتلس:تزول عضوجس ال ضو ال ا ل او ال ضو ال -ا
 االسفقالس الخطلس  ن عضوجس النادي. -1
الفخةف عن تسمهيه  سمم االهمف اك السمنوي دون عم   هة  ال س اهمد   هم جطس إئطا  ال ضممو  -2

 باسفحقاق االهف اك.
 ةقهان احه ه وف ال ضوجس. -3
س  ةث  األعضمماء إذا ئالف الفصممل  ن النادي: يفصممل ال ضممو بق ا   ن الدريس اإلدا جس بأغةلل -4

ت ةلمات النادي او اسمممماء إلن سممممم فه وااهاةه  وة   ملع الحاالت تلة  الدريس اإلدا جس ال ضممممو 
 بملك ئطلًا.

يجوز ت ةر، عضممممممممموجس ال ضمممممممممو ال ا ل بناء عةن طةب ئط   نه إذا كان   ا ًا او  نفهبًا او  -5
 عةن اال تقل  هة الف ةر، ة  اي  ن  جازًا إ ازة تف غ عةم  او  ن دون  اتب او كان  ب و اً 

 امه الحاالت عن سنس واحهة.
 إعادة ال ضوجس: (:7) المادة

يجوز لةدريس اإلدا جس إعادة عضمموجس  ن زالة عضمموجفه او ةصممل  ن النادي وذلك ب ه   و  سممفس  -1
 اهد  عةن األقل  ن زوال ال ضوجس.

 ا( اعاله./6اب الوا دة ة  المادة )ال ت اد عضوجس المؤاز  إذا زالة ألي سلب  ن األسب -2
 البـــاب الثــالــث
 هيئـات النـادي

 الدريس اإلدا جس: (:8) المادة
ا. تفألف الدريساإلدا جس  ن سب س اعضاء  ن برندم  ئلس النادي ينفخلدم األعضاء ال ا ةون المين لدم 

ديمررن ة  الدريس اإلدا جس ح، الفصوجة  والمسهدون الهف اكاتدم السنوجس  عةن ان يكون عهد األكا
 ال س اعضاء باسفثناء ال ئلس  وإذا قل عهد األكاديمررن المنفخلرن ل ضوجس الدريس عن ا ب س ي رن 

  ئلس الجا  س ال هد المكمل لا ب س للصب  عهد المنفخلرن والم رنرن  مل ًا سب س اعضاء.
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عن اله  س الجا علس األولن  واال ب. يشممممف ف اال يقل المؤال ال ةم  لةم همممم  لمنصممممب  ئلس النادي 
يقل  ؤال الم هممم  ل ضممموجس الدريس اإلدا جس عن الشمممدادة الثانوجس ال ا س. كما يشمممف ف اال يقل عم  

 الم ه  ل ئاسس النادي او عضوجس الدريس اإلدا جس عن  ال رن سنس همسلس.
 31م األول وانفداء ة  ج. تكون  هة عمل الدريس اإلدا جس سمممممنفرن بهءًا  ن اول همممممد  نلسمممممان  ن ال ا

 آذا   ن ال ام الثان  عةن ان تج ي االنفخابات ئالل هد  آذا .
د. يفف  باب الف همممممممل  ل ئاسمممممممس النادي وعضممممممموجس الدريس اإلدا جس قلل اسممممممملوع  ن  وعه ا فماع الدريس 

ندا ال ا س  وج ة، قلل يوم واحه  ن ذلك الموعه  وتقهم طةبات الف هممممممممممل  إلن الدريس اإلدا جس إلعال
 ة  ا فماع الدريس ال ا س وبلان  طابقفدا لف ةلمات النادي.

امممممم. ينفخب اعضاء الدريس ال ا س  ئلس النادي واعضاء الدريس اإلدا جس بو قفرن بةونرن  خفةفرن األولن 
لالقف اع عةن  ئلس النادي والثانلس لالقف اع عةن األعضممممممممماء عةن ان يكون االقف اع سممممممممم جًا وان ت ه 

 فخابات قلل ة زاا.او اق االن
 و. ال يجوز إعادة االنفخاب لة ئلس ألكث   ن دو ترن  ففالرفرن.

ز. تؤلف لجنس او اكث  لإلهمممممممممم اف عةن االنفخاب  ن  ال س اهممممممممممخاص لكل  ندا  كما تؤلف لجنس او 
اكث  لإلهممم اف عةن ة ز األصممموات  ن  ال س اهمممخاص لكل  ندا  عةن اال يكون اي  ن اعضممماء 

   هحًا ة  تةك الهو ة. الةجان الممكو ة
ح. إذا تساوت األصوات الف  يحصل عةردا ا نان او اكث  إله ال  نصب ال ئلس يفم ائفلا  احهام 
بحعادة االنفخاب  وكملك إذا تساوت األصوات برن   هحرن ا نرن او اكث  إله ال الم كز األئر  

 فم الةجوء إلن الق عس. ن األعضاء المنفخلرن  وة  حال تساوي األصوات لةم ة الثانلس ي
ف. ينفخب اعضممماء الدريس اإلدا جس لةنادي  ن برندم نائبًا لة ئلس وا رنًا لةسممم  وا رنًا لةصمممنهوق ة  اول 

 ا فماع لدم  وجشف ف ان يكون نائب ال ئلس إدا جًا إذا كان ال ئلس اكاديملًا وبال كس.
ت اه  ناسمممبًا  ن اعضمممائدا إلهممم ال ي. يجوز لةدريس اإلدا جس اسمممفحهاث  ناصمممب إ ممماملس وانفخاب  ن 

 امه المناصب.
ك. إذا ئال  نصب اي عضو  ن اعضاء الدريس اإلدا جس لسلب  ا  يهعن الشخص المي كان قه نال 
اكل  عهد  ن األصمممممممممموات ب ه آئ  عضممممممممممو  نفخب ة  آئ  انفخابات ا  تدا الدريس ال ا س للحل 

ريس اإلدا جس عضمممممموًا لةم كز الشمممممماغ . وإذا  حةه  وإذا لم يكن  مس هممممممخص  ن اما القلرل ت رن الد
ت تب عةن اما الخةو ان قل عهد األعضممممممممممماءاألكاديمررن ة  الدريس اإلدا جس عن  ال س  يما  ئلس 
الجا  س الشممممماغ  بالف ررن  وإذا بة  عهد الم اكز الشممممماغ ة ئالل  هة ال ضممممموجس ا ب س   اكز تهعن 

 الدريس ال ا س النفخاب اريس إدا جس  هيهة.
 . تفولن الدريس اإلدا جس المدمات اآلتلس:ل

اتخاذ الق ا ات واإل  اءات الالز س لفحقر، ااهاف النادي بما ة  ذلك تشممممممممكرل لجان ا فماعلس  -1
و قاملس  و جا ممممممممممملس  وايس لجان ائ ى  ن اعضممممممممممماء الدريس ال ا س  وتكةلف ب ض األعضممممممممممماء 

 بمسؤوللات ونشاطات   رنس.
  س.تنفرم ق ا ات الدريس ال ا -2
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ت ررن الموظفرن وال مال الالز رن لةنادي ب قود  باهممممممممممم ة يوق دا  ئلس النادي نلابس عن الدريس  -3
اإلدا جممس  واتخمماذ الق ا ات المف ةقممس بشمممممممممممممؤوندم الوظلةلممس  عةن ان يقف ن الف ررن بمواةقممس  ئلس 

 الجا  س  وال ي ه الموظفون والمسفخه ون ة  النادي  ن  وظف  الجا  س.
   طةبات االنضمام إلن عضوجس النادي.اللة ة -4
 تقهيم الفق ج  السنوي عن النشاطات المخفةفس لةنادي إلن الدريس ال ا س. -5
 تنظلم الحسابات الخفا لس و ش وع الموازنس سنوجًا وتقهيمدا إلن الدريس ال ا س. -6

دي وت ه اال فماعات م. ت قه الدريس اإلدا جس ا فماعًا   ة كل همممممممد  عةن األقل لةنظ  ة  همممممممؤون النا
قانونلس إذا حضممم اا ا ب س اعضممماء عةن األقل  ن برندم ال ئلس  وتصمممه  الق ا ات بأغةللس اصممموات 

 ي    ال اي المي يصوت  ئلس النادي   ه.
ن. تسمممممق  ال ضممممموجس  ن الدريس اإلدا جسإذا ت رب ال ضمممممو عن حضمممممو   ةسمممممات الدريس اإلدا جس  الث 

 س دون عم   وتلة  الدريس اإلدا جس ال ضو بملك ئطلًا.  ات  ففاللس او سة   ات  فقط 
 يفولن  ئلس النادي المدمات اآلتلس: (:9) المادة

 اإله اف عةن اعمال النادي وتوقلع ال قود ب ه المواةقس عةردا  ن الدريس اإلدا جس.  -1
 تمثرل النادي لهى  ملع الجدات. -2
وت  س  ةسمممممات   والدريس ال ا س ال اديس وغر  ال اديس تو له الهعوة إلن ا فماعات الدريس اإلدا جس -3

 الدريفرن.
 ايس  دمات ائ ى توكةدا إلله الدريس اإلدا جس بما ال يف ا ب  ع امه الف ةلمات. -4

يفولن نائب  ئلس النادي  ا يفو ممممممممممممممه إلله  ئلس النادي ئطلًا  ن  دمات باسمممممممممممممفثناء الفوقلع عةن  (:10) المادة
 ا يفولن  ملع  دام ال ئلس حرن غلابه بفكةلف ئط   نه.الحواالت الماللس  كم

 يفولن ا رن الس  المدمات اآلتلس: (:11) المادة
 حفظ السجالت واإله اف عةن تنظلمدا. -1
 تهوجن وقائع  ةسات الدريس اإلدا جس والدريس ال ا س. -2
  فاب س تنفرم ق ا ات الدريس اإلدا جس بالفنسر،  ع  ئلس النادي. -3
 اد الفق ج  السنوي عن النشاطات المخفةفس لةنادي.إعه -4

 يفولن ا رن الصنهوق المدمات اآلتلس: (:12) المادة
إعهاد الفق ج  المال  عن السممممممنس المنفدلس  و شمممممم وع الموازنس لةسممممممنس المقلةس وع  ممممممدا عةن الدريس  -1

 اإلدا جس تمدرهًا ل   دا عةن الدريس ال ا س.
 لماللس ة   ق  النادي.حفظ الهةات  والمسفنهات ا -2
وإيهاع المبال  يو لًا  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 
 سباب الف  ادت إلن تأئر  اإليهاع.يوم الهوام الفال   عةن ان يلة   ئلس النادي باأل

تفألف الدريس ال ا س  ن  ملع األعضممممممماء ال ا ةرن المين سمممممممهدوا اهمممممممف اكاتدم وال يجوز  الدريس ال ا س: (:13) المادة
لة ضو ال ا ل ت هل  نفسه او  ما سس حقه ة  االنفخاب إال ب ه  ض  هد جن عةن األقل عةن 
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ال ضمممو المؤاز  حضمممو   ةسمممات الدريس ال ا س دون ان انفسمممابه لةنادي وججوز ل ضمممو الشممم ف او 
 يكون له ح، الف هل  والفصوجة.

يجب دعوة الدريس ال ا س ال فماع عادي   ة كل سمممممنس ة  همممممد  آذا   ن كل عام لمناقشمممممس الفق ج جن  (:14) المادة
 ولةفحضر  لالنفخابات ة  اواندا.  اإلدا ي والمال 

الدريس ال ا س لال فماع دائل ح م الجا  س بحهمممممم ا  ت سممممممةه إلن  ملع المين لدم  تهعو الدريس اإلدا جس (:15) المادة
ح، الحضمممممممو  قلل تا جخ اال فماع بأسممممممملوعرن عةن األقل  وج ة، بدما اإلهممممممم ا   هول األعمال 

 والفق ج ان المال  واإلدا ي.
 ن األعضمممممممماء المين لدم الح، ة  ي ه ا فماع الدريس ال ا س قانونلًا إذا حضمممممممم ته األغةللس البسمممممممملطس  (:16) المادة

الحضمممو  والمسمممهدين الهمممف اكاتدم كا ةس  وإذا لم يلة  عهد المجفم رن امه النسمممبس يؤ ل اال فماع 
 هة سممممممممممماعفرن  وج ه قانونلًا  دما بة  عهد الحا ممممممممممم جن  ن اعضممممممممممماء الدريس ال ا س المسمممممممممممهدين 

 الهف اكاتدم كا ةس.
ا فماع الدريس ال ا س ال ادي او غر  ال ادي ةال يؤ   انسمممحاب ب ض  إذااكفمل النصممماب القانون  ة  (:17) المادة

 األعضاء ال ا ةرن قلل الفصوجة عةن قانونلس الق ا ات المفخمة ة  اما اال فماع.
تجفمع الدريس ال ا س ا فماعا غر  عادي بق ا   ن الدريس اإلدا جس او بمباد ة  ن  ئلس النادي وجلة   (:18) المادة

ا ةون باال فماع قلل اسمملوع عةن األقل  ن تا جخ االن قاد عةن ان ي سممل  ع الهعوة األعضمماء ال 
 هول اعمال األعمال  وجكون اال فماع قانونلًا إذا حضمممممم ته األكث جس البسمممممملطس  وإذا لم يلة  عهد 
المجفم رن امه النسبس بناء عةن الهعوة األولن يهعن ال فماع ة  الروم الفال  وج ه اما اال فماع 

  .قانونلًا  دما بة  عهد الحا  جن
ا. يح، لثةث األعضممماء المين لدم الح، ة  حضمممو   ةسمممس الدريس ال ا س والفصممموجة ان ي سمممةوا طةبًا  (:19) المادة

ئطلًا  وق ًا  ندم إلن الدريس اإلدا جس لهعوة الدريس ال ا س إلن ا فماع غر  عادي  ع بلان ال  ب 
 لمقف ح. ن اما اال فماع و هول األعمال ا

ب. عةن الدريس اإلدا جس ئالل اسمممملوع  ن تا جخ تسممممةمدا الطةب اتخاذ اإل  اءات الالز س لهعوة الدريس 
ال ما مس  وإذا لم تنفمم ذلمك يح، لاعضمممممممممممممماء الممين تقمه وا بطةمب عقمه اال فمماع الطةمب  ن  ئلس 

ن يو ممه الممهعوة الجمما  ممس الممهعوة إل  عقممه ا فممماع الدريممس ال مما ممس  ول ئلس الجمما  ممس او  ن ينربممه ا
 لال فماع وت  س الجةسس.

ج. ال يح، لةدريس ال ا س ة  اال فماع غر  ال ادي ان تنظ  ة  غر  المسممممممممممممممائل المه  س ة   هول 
 اعمال اال فماع.

 تبحث الدريس ال ا س لةنادي ة  ا فماعدا السنوي األ و  اآلتلس: (:20) المادة
 عةردا. الحسابات الخفا لس لةنادي تمدرهًا لةمصادقس -1
 تق ج   هق، الحسابات. -2
 إق ا   ش وع الموازنس الفقهي جس لةسنس الماللس الجهيهة. -3
 تق ج  الدريس اإلدا جس عن اعمال النادي ئالل ال ام المنص م. -4
 ت ررن  هق، حسابات  ن غر  اعضاء الدريس اإلدا جساو تشكرل لجنس دائةلس لفهقر، الحسابات. -5
 االنفخابات لةدريس اإلدا جس ة   وعهاا.اسفكمال إ  اءات  -6
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 اي ا و  ائ ى تق   الدريس اإلدا جس إد ا دا عةن  هول األعمال. -7
ي ه  هول عنه ا فماع الدريس ال ا س بأسمممماء األعضممماء المين لدم ح، الفصممموجة يكون  خفو ًا بخاتم  (:21) المادة

 ماع.النادي و وق ًا  ن ا رن الصنهوق إلب ازه ة  ا ناء اال ف
تهون ق ا ات الدريس ال ا س ة  دةف   حا   الجةسات وجوقع عةردا  ئلس الجةسس وا رن الس   وجمك   (:22) المادة

  .ة   حض  الجةسس اسماءاعضاء الدريس ال ا س المين حض وا اال فماع
 البــــاب الرابـــــع
 الشــؤون الماليـة

وم األول  ن هممممممد  كانون الثان  وتنفد  ة  الروم األئر   ن هممممممد  تلها السممممممنس الماللس لةنادي ة  الر (:23) المادة
 كانون األول  ن كل سنس.

 المصا ف( الف  ت رندا الدريس اإلدا جس.  تودع ا وال النادي باسمه ة  )المص ف (:24) المادة
 تفكون إي ادات النادي  ن: (:25) المادة

  سم االنفساب و سم االهف اك. -1
 لسنوي.إسدام الجا  س ا -2
إي اد الحفالت والمبا جات وال حالت والمقصممممممف  وايس نشمممممماطات ائ ى يواة، عةردا  ئلس الجا  س  -3

 بناًء عةن تنسرب  ن الدريس اإلدا جس.
 الفل عات والدبات الف  تقلل بق ا   ن  ئلس الجا  س بناء عةن تنسرب  ن الدريس اإلدا جس. -4

 االهف اك لاعضاء ال ا ةرن كاآلت : ا. يحهد  سم االنفساب و سم (:26) المادة
 ئمسس دنانر  بهل انفساب تقفطع دة س واحهة  ن ال اتب ة  الشد  األول لقلوله ال ضوجس. -   
ئمسس عش  دينا ًا سنوجًا  سم اهف اك تقفطع  ن  اتب ال ضو هد جًا بمو ب تفوجض ئط   نه  -   

المهة المفبقلس  ن السمممنس الماللس عةن ان ال  لةمهي  المال  وجسمممفوةن  سمممم االهمممف اك اول   ة بنسمممبس
 .يقل عن ئمسس دنانر 

ب. يحهد  سم االنفساب و سم االهف اك لاعضاءالمؤاز جن بنصف ال سوم المق  ة لاعضاء ال ا ةرن 
 وتهةع نقهًا عنه اسفحقاقدا.

الو ائ، المؤجهة لمشمممم وعلس ا. تصمممم ف ا وال النادي بق ا   ن الدريس اإلدا جس بسممممنهات صمممم ف   ززة ب (:27) المادة
الص ف  وجكون الموق ون عةن الفحاوجل الماللس )الشلكات واوا   الهةع(  سؤولرن بالفضا ن عن 

 اي نقص بالو ائ، او اي ئطأ ةردا.
 ب. تكون صالحلس الفوقلع عةن الفحاوجل الماللس الصاد ة عن النادي عةن النحو اآلت :

زجه قلمس كل  ندا عةن الف دينا   ن  ئلس النادي )او نائبه توقع الفحاوجل الماللس الف  ال ت -1
 ة  حالس غلابه بح ازة( وا رن الصنهوق  جفم رن.

توقع الفحاوجل الماللس الف  تزجه قلمس كل  ندا عةن الف دينا   ن  ئلس النادي )او نائبه ة   -2
 حالس غلابه بح ازة( وا رن الس  وا رن الصنهوق  جفم رن.

 ممما و د ة  الفق ة )ا(  ن امممه المممادة يجوز ل ئلس النممادي اإلنفمماق ة  حممهود  ال رن  ج. عةن ال غم
دينا ًا ة  كل   ة لشمممم اء لوازم نث جس او تأديس ئه ات النادي  ن سممممةفس يحففظ بدا ا رن الصممممنهوق  

 ( دينا  سنوجًا.500عةن اال يزجه  جموع اإلنفاق بدمه الط جقس عةن)
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فس  ؤقفس ألي  ن األهممممممخاص المكةفرن باإلهمممممم اف عةن احه نشمممممماطات د. لةدريس اإلدا جس صمممممم ف سممممممة
النادي عةن ان تحهد له و وه الصم ف  ندا  وعةن الشمخص المي صم ةة له السمةفس تقهيم الو ائ، 
والمسمممفنهات الم ززة لةصممم ف وتسممموجس السمممةفس ة   هة ال تزجه عةن همممد  واحه  ن انفداء النشممماف  

 اتب  ن صممممم ةة له دة س واحهة وإذا لم يكن ذلك كاملًا تسمممممهد وة  حالس عهم تسمممممهيهاا تقفطع  ن 
  ن  اتب الشد  الفال .

 ام. عةن ا رن الصنهوق تسهيه السةفس المص وةس له قلل ندايس السنس الماللس.
ي ا ع  كفب ال قابس اإلدا جس والماللس ة  الجا  س حسمممممممممممابات النادي   ا  س دو جس كل  ال س اهمممممممممممد    (:28) المادة

 تق ج ًا عن او اع النادي الماللس إلن  ئلس الجا  س بملك. وجقهم
 البـــاب الخامـــس
 حـــل النــادي

يحل النادي بق ا   ن الدريس ال ا س بأغةللس  ةث  األعضمممممممممماء المين يح، لدم الفصمممممممممموجة او بق ا   ن  (:29) المادة
 ) جةس ال مهاء( وتؤول ا وال النادي و و وداته حرنيم إلن الجا  س.

 
 البـــاب الســــادس
 أحكــام عامـــة

 يلة  جةس ال مهاء ة  األ و  الف  لم ي د نص بشأندا ة  امه الف ةلمات. (:30) المادة
يؤلف  ئلس الجا  س اريس إدا جس  ؤقفس تفولن تصمم جف هممؤون النادي لمهة ال تفجاوز ا ب س اهممد  ة   (:31) المادة

 حالس اسفقالس الدريس اإلدا جساو حةدا.
 حلن حرن انفخاب  ئلس  هيه لةنادي.  إذا ئال  نصب  ئلس النادي يفولن نائبه اعماله (:32) لمادةا

 . ئلس الجا  س  كةف بفنفرم امه الف ةلمات (:33) المادة
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 2018لسنة  تعليمات الجمعيات الطالبية في جامعة جرش( 21)
 

 (1)ا.2018ت ات ةلمات الجمعلات الطالبلس ة   ا  س     لسنس تسمن امه الف ةلما (:1) المادة
 تؤسس ة   ا  س      معلات طالبلس بحه اف عمادة هؤون الطةبس. (:2) المادة
جنس يكون لةكةمات اآلتلس حرثما و دت ة  امه الف ةلمات الم ان  المخصممممممممصممممممممس لدا ادناه  ا لم تهل الق   (:3) المادة

 عةن ئالف ذلك:
 الجمعلات الطالبلس :الجمعيــات
 عمادة هؤون الطةبس :العمـــادة
 عمره هؤون الطةبس  :العميـــد

س لة مره بمواةقس  ئلس الجا  س تشممممممممكرل  معلات طالبلس لموي النشمممممممماطات والدوايات ال جا مممممممملس واألدبل (:4) المادة
  وذلك لهعم والموسممممملقلس والمسممممم حلس والشمممممط نج واواة ال اديو  والخه ات ال ا س الفطوعلس وغر اا

 اوايات الطةبس ونشاطاتدم دائل الح م الجا    وئا  ه.
 تدهف الجمعلات الطالبلس إلن تحقر، ال ايات اآلتلس: (:5) المادة

 ا. تنملس الموااب والدوايات وتشجل دا.
 ب. تو ر، ال القمات الثقماملمس والفك جمس واال فمماعلمس وال جما ممممممممممممملمس والفنلمس وتطوج اما ودعمدما برن طةبمس

 علس  وبرندم وبرن ال ا ةرن ة  ال مادة.الجم
 ج. تشجلع المرول الفطوعلس والخه س ال ا س وال مل الجماع  برن طةبس الجا  س.

                                                 
 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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د. إةسممممممممممممماح الف ص لطةبس الجا  س لةمشممممممممممممما كس ة  النشممممممممممممماطات الف  تفناسمممممممممممممب  ع  رولدم وقه اتدم 
 واسف هاداتدم.

  و  السلاسلس والطائةلس او الحزبلس.ال يجوز لةجمعلات الطالبلس االهف ال باأل (:6) المادة
 ت مل الجمعلات عةن تحقر، ااهاةدا  ن ئالل الدريفرن اآلترفرن: (:7) المادة

 ا. الدريس ال ا س.
 ب. الدريس اإلدا جس.

 ا. تفكون الدريس ال ا س  ن األعضاء المشف كرن ة  الكةلس عةن اال يقل عهدام عن عش ة.    (:8) المادة
 ال ا س االئفصاصات اآلتلس: ب. تما س الدريس

 انفخاب الدريس اإلدا جس  ن برن اعضائدا. -1
  ناقشس الفق ج  السنوي المال  واإلدا ي المي تقه ه الدريس اإلدا جس وإق ا ه. -2
 إق ا  ئطس ال مل السنوجس. -3
 سحب الثقس  ن الدريس اإلدا جس عةن اال يفم ذلك إال بأغةللس  ةث  األعضاء. -4
  كس الف الس ة  نشاطات الجمعلس  ن ئالل الةجان المخفصس.المشا -5

تفكون الدريس اإلدا جس لكل  معلس  ن ئمسممممس اعضمممماء تنفخلدم 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 

%( عةن األقل  ن  جموع األعضمممممممممممممماء 51نفخابات ان يما س عمةلس االقف اع )لقانونلس امه اال
ال ا ةرن  وإذا لم يكفمل النصاب القانون  تؤ ل االنفخابات لمهة اسلوع واحه تصب  ب هاا قانونلس 

  دما بة  النصاب.
 ت :يشف ف ة  الطالب المي ي ه  نفسه ل ضوجس الدريس اإلدا جس ألي  معلس  ا يأ (:10) المادة

 ا. ان يبقن عةن تخ  ه  ن الجا  س ةصالن د اسلان عةن األقل.
 ب. ان يكون قه ا ضن ة  الجا  س ةصةرن د اسررن عةن األقل.

 ج. اال يكون قه صه ت بحقه ايس عقوبس تأديللس  ن د  س إنما  اول ةما ةوق.
هه  ئلسًا لدا ونائبًا لة ئلس وا رنًا لةس   ا. تنفخب الدريس اإلدا جس  ن برن اعضائدا ة  اول ا فماع ت ق (:11) المادة

 وذلك بط جقس االقف اع الس ي وتوزع االئفصاصات اإلدا جس األئ ى عةن اعضائدا بط جقس االقف اع.
ب. ي رن ال مره لكل  معلس  سممفشمما ًا  ن اعضمماء الدريس الفه جسمملس او  ن ال ا ةرن ة  الجا  س يفولن 

 س لةجمعلس وتو رددا. دون ان يما س ح، الفصوجة.اإله اف عةن اعمال الدريس اإلدا ج
تفولن الدريس اإلدا جس لكل  معلس هممممممؤوندا اإلدا جس والماللس والفنظلملس وجهئل  مممممممن ائفصمممممماصمممممماتدا  (:12) المادة

 تص جف األ و  اآلتلس:
 ا. اتخاذ الق ا ات واإل  اءات الالز س لفحقر، ااهاف الجمعلس.

ال ا س تفضمممن النشمماطات الف  تنوي القلام بدا والمسممفةز ات الماللس  ب. تقهيم ئطس سممنوجس إلن الدريس
 لفنفرماا.

 ج. تقهيم الفق ج  المال  واإلدا ي السنوي إلن الدريس ال ا س.
 د. تنفرم ق ا ات الدريس ال ا س.
 ام. قلول اسفقالس األعضاء.
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 و. اإله اف عةن ا فماعات الدريس ال ا س.
  .فحقر، ااهاف الجمعلسز. تحقر، الوسائل المناسبس ل

 الفنسرب إلن ال مره بقلمس االهف اك ة  عضوجس الجمعلس وكلةلس دةع اما االهف اك. ح.
يفولن اعضمماء الدريس اإلدا جس القلام بالمدام الف  تخول إلردم كل حسممب ائفصمماصممه  كما يفولن  ئلس  (:13) المادة

 الجمعلس تمثرل  م رفه ا ام الم ا ع الجا علس المخفصس.
 عضوجس الجمعلس الطالبلس: (:14) المادة

ا. ال ضمممممممممممممو الكا ل: او الطالب المسمممممممممممممجل ة   ا  س     لنرل د  س عةملس وتمة المواةقس عةن 
 انضما ه لةجمعلس عةن ان يةفزم بمما سس النشاف الخاص بفةك الجمعلس.

بًا ة  الجا  س   ب. ال ضممو المشمما ك: او الخ جج المي كان عضمموًا كا اًل ة  الجمعلس عنه ا كان طال
وج غب ة  اسفم ا   ما سس النشاطات ة  الجمعلات  فمف ًا بجملع حقوق ال ضو الكا ل و ةفز ًا 

 بجملع الفزا اته.
 

 تزول ال ضوجس ة  إحهى الحالفرن اآلترفرن: (:15) المادة
 ا. االسفقالس الخطلس.

 ب. ةقهان احه ه وف ال ضوجس.
 ا جس و ا يفف ع عندا  ن لجان سنس واحهة تج ي ب هاا انفخابات  هيهة. هة عضوجس الدريس اإلد (:16) المادة
ت فل  ا فماعات الدريس اإلدا جس قانونلس إذا حضمممممم اا  ا يزجه عةن نصممممممف عهد األعضمممممماء  وتصممممممه   (:17) المادة

الق ا ات بأغةللس اصمممموات الحا مممم جن وة  حالس تسمممماوي األصمممموات ي    الجانب المي صمممموت له 
  ئلس الدريس.

تسممق  ال ضمموجس  ن الدريس اإلدا جس إذا تخةف ال ضممو عن حضممو   ةسممات الدريس  الث   ات  ففاللس  (:18) مادةال
 او سة   ات  فقط س دون عم  تقلةه الدريس.

إذا ئال  نصمممممب عضمممممو  ن اعضممممماء الدريس ألي سممممملب كان يحل  حةه الطالب المي يةله ة  ت ترب  (:19) المادة
ت ا  تدا الدريس ال ا س  وة  حالس ت م  ذلك تقوم الدريس اإلدا جس عهد األصممممممموات ة  آئ  انفخابا

 بائفلا  عضو لةمنصب الشاغ   من تنطل، عةردم ه وف عضوجس الدريس اإلدا جس.
 تلة  الدريس ال ا س ق ا اتدا وق ا ات الدريس اإلدا جس لة مره. (:20) المادة
دعوتدا ال فماعات غر  عاديس بق ا   ن الدريس اإلدا جس او تجفمع الدريس ال ا س   ة كل عام وججوز  (:21) المادة

 بناء عةن طةب  ا يزجه عةن نصف عهد اعضاء الدريس ال ا س.
يكون ا فماع الدريس ال ا س قانونلًا إذا حضممممممممم   ا يزجه عةن نصمممممممممف عهد األعضممممممممماء  وإذا لم يكفمل  (:22) المادة

 ذلك قانونلًا  دما بة  عهد الحضو .النصاب يؤ ل اال فماع لمهة اسلوع واحه وُجَ ه ب ه 
يجب ان تكون ق ا ات الدريس ال ا س اإلدا جس  نسجمس  ع سلاسس الجا  س وااهاةدا و صةحفدا و ع  ا  (:23) المادة

 (  ن امه الف ةلمات.6  5و د ة  المادترن )
 تلها السنس الماللس لةجمعلات بلهء ال ام الجا    وتنفد  بندايفه. (:24) المادة

تودع ا وال الجمعلات باسمدا ة  بنك الح م الجا    او ة  اي بنك ة   هينس     وتسحب بفوقلع  (:25) لمادةا
  ئلس الدريس اإلدا جس وا رن الصنهوق او ا رن الس .
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 يج ي ص ف ا وال الجمعلس بق ا   ن الدريس اإلدا جس ة  ا فماع قانون  وبمواةقس ال مره. (:26) المادة
تسمممدم ال مادة ة  ت طلس نفقات الجمعلات وة،  ا تنص عةله الف ةلمات الخاصمممس بملك وججوز لة مره  (:27) المادة

 زجادة إسدام ال مادة ة  نفقات الجمعلات إذا اسفهعن األ   ذلك.
 تفكون إي ادات الجمعلات  ن: (:28المادة)

  .ا. اهف اكات األعضاء
 إسدام ال مادة ة  دعم نشاطات الجمعلس.ب. 

 النشاطات الف  تقوم بدا.ج.  جع 
 د. ايس إي ادات ائ ى يواة، عةردا ال مره.

ة يفم تهقر، الفواتر  والمشممممممممف جات واأل و  الماللس الخاصممممممممس بالجمعلات  ن قلل  حاسممممممممب تنفهبه الهائ   (:29) المادة
 .الماللس ة  الجا  س لدما ال  ب

 أحكـــام عامـــة
 س ة  الجا  س ت ةه اعمال الجمعلات وتس ي عةردا ت ةلماتدا.لة مره ان يشكل لجانًا طالبل (:30) المادة
(  ن امه 9ة  الم حةس الفأسمملسمملس الف  تسممل، تشممكرل الدريس اإلدا جس ألي  معلس وةقًا ألحكام المادة ) (:31) المادة

الف ةلمات يفولن ال مره صممممالحلات الدريس اإلدا جس بما ةردا النظ  ة  الطةبات المقه س لالنضمممممام 
 معلس واتخاذ الق ا  المناسب بشأندا.لةج

لة مره ان يفوب صممالحلاته الملرنس ة  امه الف ةلمات كةدا او ب ضممدا إلن احه نوابه او  سمماعهيه او  (:32) المادة
 احه المهي جن ال ا ةرن ة  ال مادة.

امه الحالس تؤول  ال تحل الجمعلس إال بق ا   ن  ئلس الجا  س بناء عةن تنسمممممممممممممرب  ن ال مره  وة  (:33) المادة
 ا وال الجمعلس و و وداتدا إلن ال مادة.

 ل ئلس الجا  س اللة ة  الحاالت الف  لم ي د عةردا نص ة  امه الف ةلمات. (:34) المادة
 ل ئلس الجا  س ان يصه  الق ا ات الفنفرميس واإل  ائلس الف  ي ااا   و جس لفنفرم احكام امه الف ةلمات. (:35) المادة
  ئلس الجا  س وال مره  سؤوالن عن تنفرم احكام امه الف ةلمات. (:36) المادة

 
 تعليمات ولوائح اًلقتراع والفرز والدعاية اًلنتخابية للجمعيات الطالبية في جامعة جرش

 تعليمات اإلعالن
تلها الهعايس االنفخابلس لاهممممخاص الم هممممحرن ب ه إعالن اسمممممائدم  سممممملًا  ن قلل عمادة هممممؤون   -1

 الطةبس.
 ال يح، ألي   ه  ان يوزع ايس دعايس  كفوبس إال ب ه ع  دا عةن عمره هؤون الطةبس.  -2
 ال يسم  ان ت ة، اإلعالنات االنفخابلس عةن الةوحات ال سملس ة  الجا  س.  -3
ي اع  بف ةر، اإلعالنات االنفخابلس وتوزج دا اال تف ك ا  ًا عةن  ه ان الجا  س و  اةقدا واال تف ك   -4

 س ة  ساحات الجا  س وجةفزم اصحابدا بحزالس آ ا اا ب ه االنفداء  ن االنفخابات.اوسائا وقما 
 تمنع الهعايات االنفخابلس ة  قاعات المحا  ات والمكفبس و كاتب الجا  س اإلدا جس.  -5
 يمنع توزجع الهعايس االنفخابلس دائل قاعات االقف اع.  -6
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باألهممخاص او المؤسممسممات و ا يخ ج عةن يجب عةن الهعايس االنفخابلس اال تحفوي عةن  ا يمس   -7
 األئالق.

  :تعليمات المندوبين
 يح، لكل هخص قهم طةب ت هل  ب مل الهعايس االنفخابلس ب ه السماح بملك  سملًا. -1
 يمكن لةم ه  ان يسحب طةب ت هلحه قلل يو رن د اسررن  ن  وعه إ  اء االنفخابات. -2
ف اع و نهوب واحه ة  قاعس الف ز عةن هممم ف يح، لةم هممم  توكرل  نهوب واحه عنه ة  قاعس االق -3

ان يةفزم بف ةلمات النظام دائل القاعس  عةن ان يزود الم ه  عمادة هؤون الطةبس بأسمائدما قلل 
  وعه إ  اء االنفخابات برو رن د اسررن عةن األقل.

ةلممه ال يح، لةمنممهوب الفممهئممل ب مةلممس إ  اء االنفخممابممات وإذا  مما الحظ اي ئ وج عةن النظممام ة  -4
 الفقهم بطةب ئط  ل ئلس لجنس االقف اع ب ه االنفداء  ن عمةرف  االقف اع والف ز.

 ال يسم  لةمنهوبرن الخ وج  ن القاعات إال ب ه االسفيمان  ن   ساء الةجان. -5
 ال يسم  لةمنهوبرن إ  اء الهعايس االنفخابلس لم هحردم دائل قاعات االقف اع. -6
  نهوب ألي   ه  ال يةفزم بف ةلمات النظام. يح، ل ئلس لجنس االقف اع إئ اج اي -7

 تفم عمةلس االقف اع كما ية : :تعليمات اًلقتراع
 يفف  صنهوق االقف اع ا ام المنهوبرن قلل اللهء باالنفخاب وجفأكه الجملع انه ةا غ. -1
 ي ة، الصنهوق ا ام الجملع بواسطس قفل له  ال س  فاتل  توزع برن  ملع اعضاء الةجنس. -2
  قه وتخفم قلل إعطائدا لةمنفخب  ن قلل  سؤول االنفخاب لكل كةلس.توقع كل و  -3
 (  قابل اسم الشخص المي ينفخب  ن ا ل الفأكره بأنه قه اتم عمةلس االنفخاب. Хتو ع إها ة ) -4
تفأكه الةجنس قلل إنداء عمةلس االنفخاب بنصمممف سممماعس  ن النصممماب ةحذا اكفمل ةحنه يج ي عمةلس  -5

ةرفم نقل الصممنادي، إلن غ ةس ال مره وج ة، عةردا وال يسممم  ألي هممخص  الف ز  ا ا إذا لم يكفمل
 ال لث او االقف اب  ندا.

 إذا اكفمل النصاب تفم عمةلس الف ز. -6
 يسم  لكل هخص بانفخاب عهد  ن الم هحرن  ساوجًا ل هد المقاعه ة  كةرفه. -7
 إل بات الالزم.يجب إحضا  إ بات هخصلس يحفوي عةن صو ة وال تفم عمةلس االنفخاب إال با -8
 تعليمات الفرز:
 تفم عمةلس الف ز ب ه اكفمال عمةلس االنفخاب بحضو  الم هحرن و نهوبردم. -1
  ئلس لجنس الف ز واعضاء الةجنس ام المخولون بق اءة او اق االقف اع واسفب اد ايس و قه بدا إهكال. -2
 احفسابدا.  ا يزجه عةن األسماء المسموح ت هلحدا ة  و قس االقف اع تشطب وال يفم -3
تجدز اسممماء الم هممحرن عةن لوح وجفم إعطاء الم هممحرن ئ   ائل )/(  قابل كل صمموت يحصممل  -4

 عةله وب ه الصوت ال ابع تو ع إها ة بشكل اةق  للصب  المجموع ئمسس اصوات )/////(.
 ب ه االنفداء  ن عمةلس الف ز تكفب النفائج كا ةس بجانب اصحابدا. -5
 ز العفماد نفائج الف ز توقع  ن قلل عمره هؤون الطةبس.يكفب تق ج   ن قلل لجنس الف   -6

 
 تعليمات المجلس األعلى للجمعيات الطالبية في جامعة جرش
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 (1)تسمن امه الف ةلمات ات ةلمات المجةس األعةن لةجمعلات الطالبلسا.  (:1) المادة
 ف ذلك.ا إال إذا دلة الق جنس عةن ئاليكون لةكةمات ة  امه الف ةلمات الم ان  المحهدة الفاللس إزاءا (:2) المادة

 الممةكس األ دنلس الداهملس.   :المملكــــــــة
  ا  س    .  :الجامعــــــــة
  ئلس  ا  س    .  :الرئيــــــــس
 عمره هؤون الطةبس ة   ا  س    .  :العميـــــــــد

 اعضاء الدريات اإلدا جس لةجمعلات الطالبلس. :الهيئة العموميــــة
ة   ا  الدريس المنفخبس  ن قلل الدريات اإلدا جس لةجمعلات الطالبلس :الهيئة اإلدارية للمجلس

 الجا  س.
 او المجةس األعةن لةجمعلات الطالبلس ة   ا  س    .  :المجلــــــــس
 او عضو المجةس األعةن.  :العضـــــــــو
 اكث   ن ئمسرن بالميس.  :األغلبيـــــــــة

 المجةس األعةن او تنظلم لطالب الجا  س له هخصلس اعفبا جس  ق ه ح م الجا  س. (:3) المادة
 ااهاف المجةس األعةن: (:4المادة )

لس ا. المشمممما كس ة  بناء الشممممخصمممملس الطالبلس المفكا ةس الواعلس  مممممن إطا  عقرهة األ س و قاةفدا ال  ب
 واإلسال لس.

ام لفحقر،  صمممممممممممممممالحدم وة، انظمممس الجمما  ممس ب. تمثرممل الطةبممس لممهى إدا ة الجمما  ممس وتلن  قضمممممممممممممممايمما
 وت ةلماتدا.

ةلس  مممممممم. المشا كس ة  النشاطات الثقاملس وال ةملس واال فماعلس ة  الجا  س واإلسدام ة  الندوب بال م
 الف بوجس ةردا  ن ئالل الجمعلات الطالبلس.

 س.د. ال مل عةن وحهة الصف ونلم الن  ات الجدوجس والطائةلس واإلقةلملس وال نص ج
 ام. تنملس  وح الحوا  واحف ام ال اي اآلئ  وت زجز  وح الف اون و فدوم ال مل الجماع .

و. تقهيم ئه ات لةمجفمع المحة  بالف اون  ع المؤسمممسمممات ال سمممملس والشممم للس عنه ظدو  حا س لملك 
 حسب تو ردات الجا  س.

ملس ئ ى ة  إقا س النشاطات ال ةز. الفنسممممممر،  ع الدريات الطالبلس المنفخبس ة  الجا  ات األ دنلس األ
 والثقاملس وال جا لس.

 ح. تو ر، الصالت  ع المنظمات الطالبلس ال  بلس واإلسال لس وال الملس.
تمن  عضمممممموجس الشمممممم ف ة  المجةس لمن قهم ئه ات  ةن لدا بق ا   ن ال ئلس بناء عةن تنسممممممرب  ن  (:5) المادة

 المجةس.
   نفس ه وف الف هل  ل ضوجس الدريس اإلدا جس لةجمعلات الطالبلس.ا ه وف ال ضوجس لةمجةس: (:6ة) الماد
 

 حاالت ةقهان ال ضوجس: (:7) المادة

                                                 
 م.31/1/2005( تاريخ 1م في جلسته رقم )7/1/2005جب قراره رقم سبق أن أقر مجلس األمناء هذه التعليمات بمو (1)
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 ا.  خالفس ت ةلمات المجةس.
 ب. الوةاة.

 ج. ت ك الجا  س او االنسحاب  ندا.
 د. االسفقالس الخطلس.

ون عم  يقلةه امممممم. غلاب ال ضو  الث   ات  ففاللس عن حضو  الجةسات او ئمس  ةسات  فف قس د
 المجةس.

 و. صهو  عقوبس بحقه  ن الجدات المخفصس ة  الجا  س ئالل الهو ة.
يح، لةمجةس إيقاع إحهى ال قوبات الفاللس بح، عضمممو المجةس ة  حالس  لوت  خالففه لدمه الف ةلمات  (:8) المادة

 او ا تكاب  ا يس ء إلن سم س المجةس او إلحاق الض   به: 
 الفنلله. ا.

 نما .ب. اإل
 ج. تجمره ال ضوجس.

عةن ان يلة  ال ضمممو بملك ئطلًا  ع بلان األسمممباب المو بس له ئالل  هة ال تزجه عةن اسممملوعرن عةن 
 صهو  الق ا .

يح، لة ضممو المي اتخمت بحقه اي عقوبس الفظةم ئطلًا عن ط ج، ا رن السمم  إلن ال مره ئالل  هة ال  (:9) المادة
ه ق ا  ال قوبس وجلة المجةس ة  الفظةم ئالل  هة ال تزجه عةن تزجه عةن اسممممممملوع  ن تا جخ إبالغ

 هد  وُجَ ه ق ا ه ئا  ًا لمواةقس ال مره.
لةمجةس ان ينظ  ة  إعادة ال ضممممممممممممو المي انفدة عضمممممممممممموجفه ة  المجةس إذا زالة اسممممممممممممباب انفداء  (:10) المادة

 ال ضوجس وذلك بق ا   ن المجةس.
لس اإلدالء بصممممموته لم ة واحهة ة  االنفخابات الواحهة وال يجوز الفوكرل ة  يح، ل ضمممممو الدريس ال مو  (:11) المادة

 االنفخاب.
 ا. يفم ائفلا  عضو واحه عن كل كةلس. (:12) المادة

 ب. ة  حالس عهم و ود اي   ه  ةحنه يفم ائفلا  اريس إدا جس بالفزكلس  ن قلل عمره الكةلس.
 ج. يفألف المجةس عةن النحو الفال :

 ةس  ئلس المج -
 نائب ال ئلس  -
 ا رن الس   -
 ا رن الصنهوق  -
 األعضاء  -

يفم انفخاب احه اعضممممممممممممماء الدريس اإلدا جس  ن قلل اعضمممممممممممممائدا للمثةدم ة  المجةس األعةن لةجمعلات  (:13) المادة
 الطالبلس.

قف اع تقوم لجنس ة علس  ن قلل ال مره بح  اء عمةلس االنفخاب لمناصممممممممممممممب المجةس ب ه ئفم او اق اال (:14) المادة
بالخاتم الم فمه  وتح ج   حضمممم ي االقف اع والف ز يوق دما سممممائ  اعضمممماء الةجنس والم هممممحون   م 

 ي ة ان إلن ال مره ب ه االنفداء  ن عمةرف  االقف اع والف ز.
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 ة  حالس تساوي األصوات لةم هحرن لمنصب ال ئلس تج ي الق عس برندما. (:15) المادة
نقصمممان ة  عهد او اق االقف اع دائل الصمممنهوق عن اعهاد المقف عرن يحال األ    إذا حصمممل زجادة او (:16) المادة

 لة مره وُجَ ه ق ا ه قطعلًا.
ا. ة  حال حهوث  ا ي  قل سمممممممممممممر  عمةلس االقف اع يفم حل ذلك اإلهمممممممممممممكال بق ا   ن الةجنس الف علس  (:17) المادة

 بمصادقس عمره هؤون الطةبس.
 ذا كانة غر   خفو س بخاتم الةجنس الف علس.االقف اع باطةه إ او اقب. ُتَ ه 

يح، ألي   هممممممم  تقهيم الط ن ة  نفائج االنفخابات أل رن سممممممم  المجةس ة   هة ال تفجاوز اسممممممملوعًا  (:18) المادة
واحهًا  ن تا جخ االنفخابات  وجقوم المجةس بالفحقر، الكا ل ة  الط ن واللة مله  وج ةع تق ج  

   القاطع. فصل لة مره المي يفخم الق ا
 يفولن المجةس الصالحلات اآلتلس: صالحلات المجةس: (:19) المادة

ا.  سمممممممممم السممممممممملاسمممممممممس ال ا س لةمجةس واتخاذ الق ا ات والفوصممممممممملات  ممممممممممن ااهاف الجا  س وانظمفدا 
 وت ةلماتدا.

 ب. الفنسرب إلن ال ئلس بح  اء الف هيالت عةن الف ةلمات الهائةلس لةمجةس.
 ةس وإق ا اا.ج.  ناقشس ئط  عمل المج

 د.  ناقشس  وازنس المجةس وإق ا اا.
 ام.   اقبس اعمال الدريس اإلدا جس لةجمعلات الطالبلس.

و. إنداء عضممموجس عضمممو الدريس اإلدا جس لةجمعلات الطالبلس إذا ا تكب عماًل  حظو ًا او  خالفس  خةس 
 الجا  س.بالش ف والسم س وادين بأي  ندما  ن القضاء او  ن الجدات المخفصس ة  

  :ا فماعات المجةس (:20) المادة
ا. تهعو الدريس اإلدا جس لةجمعلات الطالبلس المجةس لالن قاد ئالل ئمسس ايام د اسلس عةن األكث   ن 

 انفخابه.
ب. ي قه المجةس ا فماعًا عاديًا  الث   ات عةن األقل ة  كل ةصممل لمناقشممس المو مموعات المه  س 

 عةن  هول اعماله.
 عوة المجةس إلن ا فماع اسفثنائ  ة  الحالس الفاللس:ج. يجوز د

 *   بطةب  ن اي اريس إدا جس ألي  معلس طالبلس.
د. ي ةن عن  وعه ا فماعه و كانه قلل  ال س ايام عةن األقل  ن ان قاده  وجفم الحصممممممول عةن نسممممممخ 

  هول األعمال  ن ا رن س  المجةس.
ب ئاسس نائبس وة  حال ت رب األئر  ي اس اال فماع  اممم. ة  حالس غلاب  ئلس المجةس ت قه الجةسات

 اكل  الحا  جن سنًا.
و. ُيَ ه ا فماع المجةس قانونلًا بحضمممو  اغةللس اعضمممائه  وة  حال عهم اكفمال النصممماب يحهد  ئلس 
الجةسممممممس  وعه اال فماع القادم و كانه ئالل  هة ال تفجاوز اسمممممملوعًا  وُجَ ه اال فماع عنهئم قانونلًا 

 ض   ةث األعضاء عةن األقل وإال ُعهَّ  ةغلًا.إذا ح
ز. إذا زالة عضممممممموجس احه اعضممممممماء المجةس يحل  كانه  ن يةله ة  ت ترب األصممممممموات  ن كةرفه إلن 

  الث  نفخب وإذا ت م  ذلك يبقن المق ه هاغ ًا.
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ح. إذا قل عهد اعضمممماء المجةس عن النصممممف ُيَ ه المجةس  سممممفقراًل وجهعن إلن تشممممكرل  جةس آئ  
 الط جقس المناسبس الف  ي ااا ال مره.ب

 ف. تكون  هة عضوجس المجةس عا ًا واحهًا.
 ي. يفخم المجةس ق ا اته كاآلت :

 بأغةللس  ةث  األعضاء الحا  جن ة  حاالت: -1
 ا. الفنسرب إلن  ئلس الجا  س بف هيل ت ةلمات المجةس.

 اعضائدا.ب. حجب الثقس عن الدريس اإلدا جس لةجمعلس الطالبلس او احه 
 ج. اللة ة  الط ون ة  عضوجس المجةس.

 .ا. يلة  المجةس ق ا اته إلن ال مره وال ُتَ ه ناةمة المف ول إال إذا واة، عةردا (:21) المادة
  جةس الجا  س ة  اي إهكال ينشأ عن تنفرم امه الق ا ات. يلةب. 

فماع قانون   وة  حالس تسمماوي األصمموات يكون تفخم ق ا ات المجةس بمواةقس اغةللس الحا مم جن ة  ا  (:22) المادة
 صوت ال ئلس    حًا.

 تكون  دام اعضاء المجةس وصالحرفدم كاآلت : (:23) المادة
 ال ئلس: -1

 ا.  ئاسس ا فماعات المجةس.
 ب. الفوقلع عةن الق ا ات.

 ج. الفوقلع عةن ا   الص ف ة   ملع النفقات ب ه  واةقس ال مره.
 الجدات المسؤوللس وال سملس والطالبلس والش للس. د. تمثرل المجةس ا ام

 ام. الهعوة لال فماعات ال اديس.
 نائب ال ئلس: -2

 ا. القلام بمدام ال ئلس ا ناء غلابه او توكرل ال ئلس له.
 ب. القلام بالمدام الف  يسنهاا إلله ال ئلس.

 ا رن الس : -3
 لفوقلع عةن  حا   ا فماعاتدا.ا. تو له الهعوة لال فماعات وتحضر   هاول اعمالدا وا

 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 واو اقه الخاصس.
 ا رن الصنهوق: -4

 ص ف النفقات بمو ب اوا   الص ف. ا.
 تقهيم حساب هد ي لةمجةس. ب.

 المسفنهات الماللس ة   ق  المجةس.ج. االحففاظ بالهةات  و 
 د. إعهاد الفقا ج  الماللس المقه س.



 150 

يفم قبض المبال  والفل عات والدبات واإلي ادات المخفةفس لةمجةس وة، ت تربات  اللس يفم االتفاق عةردا  (:24) المادة
اللس الناةمة برن ال مره والمهي  ة  الجا  س وال ئلس بحرث ال تف ا ب  ع األنظمس والف ةلمات الم

 ة  الجا  س.
 ا. تفكون  وا د المجةس  ن: (:25المادة )

 .اهف اكات األعضاء -1
  نحس  اللس سنوجس تقه دا الجا  س. -2
 الدبات والفل عات والمن  الف  يق اا المجةس وجواة، عةردا  جةس الجا  س. -3
  جع المد  انات واالحففاالت ونشاطات المجةس. -4
 يق اا المجةس وجواة، عةردا  جةس الجا  س.اي  وا د ائ ى  -5

 ب. ينسب المجةس إلن ال مره  قها  االهف اك السنوي وكلةلس تحصرةه.
يفم صممممممممممممم ف األ وال  ن  وازنممس المجةس بق ا   ن المجةس وتوقلع ال مرممه و ئلس المجةس وا رن  (:26) المممادة

 الصنهوق مله.
( عش ون دينا ًا يحففظ بدا ا رن الصنهوق ل ايات 20ها اا )لةمجةس ان يق   ص ف سةفس نفقات  ق (:27) المادة

 ت طلس المصا جف النث جس والطا ئس وتسهد حسب األصول الماللس.
ي ه المجةس الموازنس الخاصممس به وجقه دا لة مره ئالل هممد   ن انفخابه وال يجوز الصمم ف  ندا قلل  (:28) المادة

 إق ا اا  ن ال مره.
ئض المال   ن الموازنس ة   ندايس كل عام  ال  إلن  وازنس ال ام المي يةله عةن ان تسمممممهد يهو  الفا (:29) المادة

  ملع المسفحقات الماللس عةن المجةس قلل انفداء السنس اله اسلس.
يفولن الجداز المال  واإلدا ي ة  الجا  س تهقر،  ملع المسفنهات الماللس الخاصس بالمجةس والفحق،  (:30) المادة

 نرفدا. ن قانو 
 يجوز لةمجةس حل نفسه بمواةقس  ةث  اعضائه عةن األقل. (:31) المادة
لمجةس الجا  س بناء عةن تنسممممممرب ال مره حل المجةس اسممممممفنادا إلن ظ وف اسممممممفثنائلس يقه اا ال مره  (:32) المادة

 و جةس الجا  س.
 لمات.لمجةس الجا  س اللة ة  الحاالت الف  لم تنص عةردا امه الف ة (:33) المادة

يق   عمره هممممممممممممؤون الطةبس الةوائ  الخاصممممممممممممس بموعه االنفخاب وهمممممممممممم وف االقف اع والف ز والهعايس 
 االنفخابلس لةجمعلات الطالبلس.

 . ئلس الجا  س وال مره  سؤوالن عن تنفرم امه الف ةلمات (:34) المادة
 

 تعليمات عامة:
 ُا لةدريس اإلدا جس لةجمعلات الطالبلس ويكون عهد المقاعه لكل كةلس  ن كةلات الجا  س  ق هُا واحه -

 ةمجةس األعةن لةطةبس ق هًا ل
تج ي انفخابات دائةلس الئفلا  المناصممممممممممممممب اإلدا جس ب ه اسممممممممممممملوع  ن انفداء انفخابات الجمعلات  -

 الطالبلس.
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 نفخب الدريس اإلدا جس  ن برن اعضممممممممائدا ة  اول ا فماع ت قهه  ئلسممممممممًا ونائبًا لة ئلس وا رنًا لةسمممممممم ت -
 وا رنًا لةصنهوق وعضو  جةس اعةن بط جقس االقف اع الس ي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعليمات التأمين الصحي للعاملين في جامعة جرش( 22)
 

وُج مل بدا  "2018تسممممممن امه الف ةلمات ات ةلمات الفأ رن الصمممممح  لة ا ةرن ة   ا  س     لسمممممنس  (:1) المادة
 .(1)اعفبا ًا  ن إق ا   جةس األ ناء لدا

لق جنس عةن ايكون لالفاظ والعبا ات الوا دة ة  امه الف ةلمات الم ان  الملنلس إزاء كل  ندا  ا لم تهل  (:2) المادة
 ئالف ذلك: 
  ا  س    . :الجامعة

  جةس ا ناء الجا  س. :مجلس األمناء
  جةس عمهاء الجا  س. :مجلس العمداء

  ئلس الجا  س. :الرئيس
 علادة 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
 لجنس الفأ رن الصح  المشكةس بمو ب امه الف ةلمات. :اللجنة

                                                 
 20/1/2016تاريخ  9/2/2015/2016سبق أن أقر مجلس األمناء، هذه التعليمات بموجب قراره رقم (1)
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كل هممممممخص  ن ال ا ةرن ة  الجا  س او عضممممممو ة  اريس المهي جن او  جةس األ ناء  :المشــــترك/ المشــــتركة
 ف ك بالفأ رن الصح .يش
 كل ة د  شمول بالفأ رن الصح   ن اة اد عائةس المشف ك/ المشف كس وة، احكام امه الف ةلمات. :المنتفع
 ا  الخه ات الطللس الف  تقهم لةمشف كرن المنفف رن وتشمل: : المعالجة

 . االسفشفاء. 1
 . الفحوصات الس ج جس  والمخل جس والش اعلس.2
 حلس.. ال مةلات الج ا3
 . تقهيم األدوجس وال ال ات الالز س.4
 . الوالدة. 5
 . ال نايس ال اديس باألطفال ب ه الوالدة. 6

وتشممممممممممممممل ا و  الخه ات الطللس الوا دة ة  ت  جف الم الجس  ا عها النفقات األئ ى غر   :نفقات المعالجة
 ى ال تف ة، بال الج  كما ان ال ال لس  ثل الداتف  والمأكوالت اإل ممممممممماملس  والم طبات  وايس اهممممممممملاء ائ

 عا ًا. 12الجا  س ال تفحمل نفقات الم اة، لةم جض بالمسفشفن بأي حال باسفثناء األطفال دون سن 
علادة الجا  س  االئفصممممممممماصمممممممممرون  المخفل ات    اكز األهممممممممم س  المسمممممممممفشمممممممممةلات   :الجهات الطبية المعتمدة

 الصرهللات الف  تف اقه   دم الجا  س او الش كس.
 
 
 تشكل لجنس الفأ رن الصح  عةن النحو اآلت :  (:3) لمادةا

  ئلسًا. /   ال ئلس او  ن ينربه 
 عضوًا. /   المهي  اإلدا ي 
 عضوًا. /   المهي  المال 

 عضوًا. /   عمره هؤون الطةبس 
 عضوًا وا رنًا لس  الةجنس. /   طلرب العلادة

 ناوب برن الكةلات.عضوا اريس ته جس يخفا اما ال ئلس لمهة سنفرن وبالف
 تفولن الةجنس المدام اآلتلس:  (:4المادة )

ا. ال مل عةن تحقر، ااهاف الفأ رن الصمممممممممممممح  وتحسمممممممممممممرن الخه ات الطللس 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.
دا جس لالهمممف اك ة  الفأ رن الصمممح  او االنسمممحاب  نه  وو مممع السمممجالت ج. و مممع اإل  اءات اإل

 والنماذج الالز س لدا. 
 د. النظ  ة  القضايا الف  لم ي د ةردا نص ة  امه الف ةلمات واإلهكاالت النا مس عن تطللقدا. 

 ام. تقهيم تق ج  إلن  جةس ال مهاء ة  ندايس كل سنس عن سر  عمةلس الفأ رن الصح . 
يفولن قسم الفأ رن الصح  تنظلم المطالبات الطللس وتهقلقدا واعفماداا  ن قلل ال ئلس قلل إحالفدا إلن  (:5ادة )الم

 الهائ ة الماللس. 
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 .ا. الفأ رن الصح  ائفلا ي لة ا ةرن ة  الجا  س      (:6المادة )
 الصح  بالجا  س. ب. الفأ رن الصح  إ با ي لةمنفف رن  ن اس  ال ا ةرن المشف كرن ة  الفأ رن

 ( ينحص  المنفف ون  ن الفأ رن الصح  ة  الفيات الفاللس: 2ج.  ع   اعاة احكام المادة )
 . زو س/ زو ات المشف ك. 1
. ابناء وبنات المشمممممف ك حفن سمممممن الثا نس عشممممم ة  ن ال م  او عةن  قاعه له اسمممممس حفن سمممممن 2

 ( عا ًا. 24)
  الت. . بنات المشف ك غر  المفزو ات وغر  ال ا3
 . الوالهان  ا لم يكن لدما تأ رن صح  آئ . 4
. يح، لةمشممممف كس تأ رن ابنائدا المين لم يكمةوا الثا نس عشمممم ة  ن اعما ام  ا لم يكونوا  نفف رن 5

  ن تأ رن صح  آئ . 
 ا. يخضع كل  وظف حال الفحاقه بال مل ة  الجا  س لفحص طل  ة  علادة الجا  س.        (:7المادة)

ضممممع المشممممف ك لةفأ رن الصممممح  اعفبا ًا  ن تا جخ  باهمممم ته ال مل وتقهيم طةب االهممممف اك ة  ب. يخ
 الفأ رن الصح . 

 ج. يجوز إ اةس  نفف رن إلن الفأ رن الصح  ة  الحاالت اآلتلس: 
 الولره الجهيه. - 
 الزواج.  - 

 وة  ااترن الحالفرن يصب  االهف اك ناةمًا  ن تا جخ تقهيم الطةب.        
 تكون د  ات الفأ رن الصح  عةن  ال س  سفوجات ا :  (:8الممادة )

األولن: وتشممممممممل اعضممممممماء الدريس الفه جسممممممملس واعضممممممماء اريس المهي جن و جةس األ ناء و هي ي الهوائ  
 اإلدا جس. 

 الثانلس: وتشمل   ساء األقسام اإلدا جس. 
 الثالثس: وتشمل بقلس ال ا ةرن ة  الجا  س. 

 منففع بنفس د  س الفأ رن الصح  الف  يصنف ةردا المشف ك المةح، به. يكون تصنلف ال* 
 ا. تكون قلمس االهف اك السنوي لةمشف كرن والمنفف رن حسب الجهول الفال :     (:9المادة )

 للمشتركين بالدينار بدل اًلشتراك السنوي  الدرجة
 بدل اًلشتراك السنوي للمنتفعين بالدينار

 اًلبن/ اًلبنة زوج/ الزوجةال الوالد/ الوالدة
 90 120 150 120 األولن
 70 90 120 90 الثانلس
 50 60 100 60 الثالثس

 ب. يخصم بهل االهف اك المسفح، عةن المنفف رن عةن اقساف هد جس  فساوجس  ن  اتب المشف ك. 
 ج. النسب الف  يفحمةدا المشف ك او المنففع  ن نفقات الم الجس: 

%  ن نفقات الم الجس الف  تفم ة  علادات وزا ة 20او المنففع  نسممممممممبس  . يفحمل المشممممممممف ك1
 الصحس و  اكزاا و سفشةلاتدا. 
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%(  ن نفقات الم الجس دائل الشمممممممممممبكس الطللس الم فمهة 20. يفحمل المشمممممممممممف ك او المنففع )2
 %( ئا ج الشبكس إذا لم يكن  نفف ًا  ن تأ رن صح  آئ .50و)

%  ن نفقات الم الجس دائل الشمممممممممممممبكس الطللس الم فمهة 25ع يفحمل المشمممممممممممممف ك او المنفف .3
 % ئا ج الشبكس الطللس 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)اعةن و ا زاد عةن ذلك يفحمةه المشف ك

 %.50نسبس تحمل الوالهين  -5
د. ة  الحاالت الطا ئس الف  يف م    دا   ا  س طلرب الجا  س )ب ه الهوام ال سممممممممم  وة  الحاالت 
الف  ال تحفمل االنفظا (  ي ا ع الم جض المسمممممممممممممفشمممممممممممممفن الم فمه المي يخفا ه  وجفولن طلرب 
المسممممفشممممفن المقلم  فاب س حالفه  وجسممممفهع  الطلرب االئفصمممماص الم فمه عنه الضمممم و ة  وة  

( ساعس  ن 48ع األحوال  عةن المشف ك ان يلة  علادة الجا  س بملك ئالل  هة اقصااا ) مل
 دئوله المسفشفن.

رن  ا. يقفصممم  الفأ رن الصمممح  عةن الم الجس دائل الممةكس األ دنلس الداهمممملس لةمشمممف كرن والمنفف    (:10المادة )
 وت فمه الفس ر ة ال سملس الصاد ة عن نقابس األطباء. 

ل الفأ رن الصممح  الم الجس ئا ج الممةكس إذا كان المشممف ك ة   دمس  سممملس عةن اال تزجه ب. يشممم
 الفكاللف عةن الف  دينا . 

ا. تصممه  الجا  س او الشمم كس الف  تف اقه   دا الجا  س بطاقس تأ رن صممح  لةمشممف ك والمنفف رن  (:11المادة )
د  س ثال   واسممم ال ائةس  وصممو ته  واسممماء المنفف رن و عنه اهممف اكه تفضمممن الللانات الفاللس: اسممم المشممف ك ال

 ق ابفدم  وتوا جخ  رالدام  ود  س االهف اك و قم المشف ك وال قم الوطن  والجنسلس ل ر  األ دن . 
ب. يفوقف الفأ رن الصمممح  لةمشمممف ك و نففعله  وتصمممب  بطاقس الفأ رن الصمممح   ةغلس ة  الحاالت 

 اآلتلس: 
  ك ة  الجا  س. انفداء ئه س المشف  -
 وةاة المشف ك.   -
 نففع اسف مال البطاقس حسبما تق  ه الةجنس. إساءة المشف ك او الم  -

ج. إذا ةقهت بطاقس الفأ رن الصمممممممممح  او تةفة  عةن المشمممممممممف ك إبالغ دائ ة الشمممممممممؤون اإلدا جس بملك 
انر  ة  كل   ة ئطلًا  وتصممممممممممممم ف له بطاقس بهيةس لقاء  لة  دينا جن ة  الم ة األولن وا ب س دن

 ب ه ذلك. 
س ال يصممم ف الفأ رن الصمممح  نفقات   الجس المشمممف ك او المنففع الناتجس عن الحوادث القضمممائلس او اي (:12المادة )

 حاالت تهةع  ن ايس  دس ائ ى. 
 يسفثنن  ن الم الجس الحاالت اآلتلس:  (:13المادة )

 ا.   الجس األسنان. 
 ع. ب. األط اف الصناعلس وا دزة السم

 ج. األ صال والمطاعلم بجملع انواعدا. 

                                                 
 .23/5/2016الصادر بتاريخ  20/4/2015/2016سبق أن أقر مجلس األمناء التعديالت بقراره رقم( 1)
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 د.   الجس ال قم و وانع الحمل والخفان. 
 ام. النظا ات الطللس وال هسات الطللس بأنواعدا. 

و. ا  اب الهم و شممممفقاته  األط مس واألغميس وبهائةدا  ةحوص الحسمممماسمممملس ) ا عها الالز س إلعطاء 
 األدوجس و واد الفةوجن(.

ت السمممنس ونقص الوزن  الفشممواات  الفجمرل  ال ااات  قصمم  القا س  عهم ز. عال ات وعمةلا 
اكفمال النمو  المشمممممممممممم  انلس  الد  ونات  المقوجات والمنشممممممممممممطات   سممممممممممممفحضمممممممممممم ات الفجمرل  
 سمممفحضممم ات عالج الشممم     ةسمممات األهممم س السمممرنلس وتحة الحم اء وةوق اللنفسمممجلس وال الج 

 الطلل  .
نلس  وا  اب اإليهز وبا كنسممممممون والزاايم  واأل  اب الجنسمممممملس ح. غسممممممرل الكةن  الحاالت السمممممم طا

 وت رر  الجنس  األ  اب الو ا لس  الفشواات الخةقلس  اللداق والصهملس. 
ف. الفحص وال الج الوقائ   عال ات الكوللسممف ول وهممحوم الهم وةحوصممدا المخل جس إال بطةب  ن 

 الطلرب الم فمه. 
 ابقس لاللفحاق بالجا  س. ي. الحاالت الم  لس المز نس الس

 ك. ال الج النفس . 
 ل. الحاالت واإلصابات الف  ت طردا اي  دس ائ ى. 

 م. الحاالت القضائلس والحوادث. 
 ن. الم الجس ب ه انفداء ئه س المشف ك ة  الجا  س حفن ولو كان بوه  بدا قلل ذلك. 

 س.  حاوالت االنفحا  واإليماء المات . 
ال يجوز لةم جض زجا ة اكث   ن طلرب ة  الفخصص نفسه لةحالس نفسدا ة  األسلوع نفسه  ا.    (:14المادة )

 حرث لن يفم ت طلس زجا ة الطلرب الثان   ن الفأ رن. 
ج( ال تفحممل الجما  مس اكث   ن المبمال  الملرنمس إزاء كمل حمالمس  ن /9ب.  ع   اعماة احكمام الممادة )

 حاالت الحمل والوالدة اآلتلس: 
 الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة األولى الحالة  

 دينا  350 دينا  400 دينا  500 الوالدة الطللعلس و  ا  ات الحمل
 دينا  450 دينا  550 دينا  650 الوالدة القلص جس و  ا  اتدا

 دينا  230 دينا  260 290 اإل داب والحمل الدا   و  ا  ات ةف ة الحمل 
 %(.50س الطللس ةفخضع لنفس األسقف وجفحمل المشف ك )ا ا ئا ج الشبك      

ة  حالس ت اقه الجا  س  ع إحهى ه كات الفأ رن ل ايات الفأ رن الصح  تطل، الش وف واألحكام  (:15المادة )
 الوا دة ة  امه الف ةلمات. 

 بمو ب امه الف ةلمات. يخصص ة   رزانلس الجا  س  لة  سنوي لف طلس نفقات المشف كرن والمنفف رن  (:16المادة )
لمجةس األ ناء بناًء عةن تنسرب ال ئلس إ  اء ت رر  اي  ادة  ن  واد امه الف ةلمات او ت هيةدا او  (:17المادة )

 إ اةفدا او حمةدا او تفسر اا. 
  ئلس الجا  س  سؤول عن تنفرم امه الف ةلمات. (:18المادة )
 شأن. تة ن اي ت ةلمات سابقس بدما ال (:19المادة )
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 تعليمات التأمين الصحي لطالب جامعة جرش( 23)
 

ا وج مل بدا م 2018لسمممممنس  تسممممممن امه الف ةلمات ات ةلمات الفأ رن الصمممممح  لطالب ة   ا  س     (:1) المادة
  .(1) اعفبا ًا  ن إق ا   جةس األ ناء لدا

 ممكو ة ا ا دا  الم تهل الق جنس عةن ئالف ذلك:يكون لةكةمات والعبا ات الفاللس الم ان  ال (:2) المادة
  ا  س    .  :الجامعـــــــة

  جةس ا ناء الجا  س. :مجلــس األمنـاء
  جةس عمهاء الجا  س. :مجلس العمـــداء

  ئلس الجا  س.  :الرئيـــــــس
 قسم الفأ رن الصح .  :القســــــــم
 مو ب امه الف ةلمات.لجنس الفأ رن الصح  المشكةس ب  :اللجنـــــــة
همممممممممم كس الفأ رن الصممممممممممح  الف  تف اقه   دا الجا  س ل ايات الفأ رن الصممممممممممح   :الشركـــــــة

 لةطالب.
  كل طالب  نفظم ة  الجا  س.  الطالـــــــب:
 علادة الجا  س.  :العيـــــــادة

 ا.علادة الجا  س. :الجهات الطبية المعتمدة

                                                 
 م.9/1/2003تاريخ  1في جلسته رقم  2/2003مناء هذه التعليمات بموجب قراره رقم سبق أن أقر مجلس األ (1)
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األهممممممممممممممممم مممممممس  ب. االئممممفصمممممممممممممممممممماصمممممممممممممممممرممممون  المممممممممخممممفمممملمممم ات  مممم اكممممز 
 المسفشةلات الصرهللات المين تف اقه   دم الجا  س او الش كس.

 الخه ات الطللس الف  تقهم لةطةبس وتشمل: :المعـــالجــــة
 الفحوص الس ج جس  والمخل جس والش اعلس. -1
 األدوجس. -2
 ال مةلات الج احلس لهى الجدات الطللس الم فمهة  ن   الجا  س. -3

 نس الفأ رن الصح  عةن النحو اآلت :تشكل لج (:3) المادة
  ئلساً  / ال ئلس او  ن ينربه

 عضواً  / المهي  اإلدا ي 
 عضواً  / المهي  المال 

 عضواً  / عمره هؤون الطةبس
 عضوًا وا رنًا لس  الةجنس / طلرب العلادة

 عضوا اريس ته جس يخفا اما ال ئلس لمهة سنفرن وبالفناوب برن الكةلات.
 تفولن الةجنس المدام الفاللس: (:4) المادة

 ا. ال مل عةن تحقر، ااهاف الفأ رن الصح  وتحسرن الخه ات الطللس 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.

نسمممحاب  نه  وو مممع السمممجالت و مممع اإل  اءات اإلدا جس لالهمممف اك ة  الفأ رن الصمممح  او اال ج.
 والنماذج الالز س لدا.

 د. النظ  ة  القضايا الف  لم ي د ةردا نص ة  امه الف ةلمات واإلهكاالت النا مس عن تطللقدا.
 ام. تقهيم تق ج  إلن  جةس ال مهاء ة  ندايس كل سنس عن سر  عمةلس الفأ رن الصح .

مطالبات الطللس وتهقلقدا واعفماداا  ن قلل ال ئلس قلل إحالفدا إلن يفولن قسم الفأ رن الصح  تنظلم ال (:5) المادة
 الهائ ة الماللس.

 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 تكاللف عال ه عةن ان تكون اإلقا س ة  المسفشفن  ن اله  س الثالثس  20ا. يفحمل الطالب     (:7) المادة
 وة  حالس ائفلا  الطالب د  س اعةن يفحمل ة ق الفكاللف.

 المي تفحمةه الجا  س سنوجًا لكل طالب او الف دينا . األقصنب. الحه 
 بالجا  س لفحص طل  ها ل ة  علادة الجا  س. ا. يخضع كل طالب حال الفحاقه     (:8) المادة

 ب. تقهم الجا  س الخه س الطللس  ن ئالل الجدات الطللس الم فمهة  ن الجا  س او الش كس.
 ج. تكون البطاقس الجا علس الو لقس الوحرهة الم فمهة ألغ اب الفأ رن الصح .

 تقهم الخه ات الطللس عةن النحو الفال : (:9) المادة
 ال نايس الطللس  ن ئالل علادة الجا  س.ا. تقهيم 

ب. يفم تحوجل الطالب إلن الجدس الطللس المخفصممممس الم فمهة الف  تسممممفةز دا حالس الطالب الم  مممملس 
  ن قلل طلرب العلادة.
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ج. يفم الفحوجل إلن المسممممممممممفشممممممممممةلات الم فمهة بواسممممممممممطس الطلرب المخفص الم فمه إل  اء الم الجس 
 حا س,وال مةلات الج احلس حسب ال

د. يفحمل الطالب النفقات األئ ى غر  ال ال لس كاةس كالداتف والمأكوالت والمشمممممممم وبات والم طبات 
 اإل املس وايس نفقات ائ ى ال تف ة، بال الج.
 ام. ال تفحمل الجا  س نفقات الم اة، بالمسفشفن.

وام ال سممممممممممم  لعلادة و. ة  الحاالت الطا ئس الف  يف م  عةن الطالب   ا  س طلرب العلادة )ب ه اله
الجا  س(  ي ا ع الطالب طوا ة المسمممفشمممفن الم فمه  وعةله إ ةاق تق ج  طل  يثلة ذلك وتقفنع 
به الةجنس وإال ةحنه لن ي فمه وال تفحمل الجا  س نفقات ال الج المف تبس عةن ذلك  ولن ت فمه 

 اإل ازة الم  لس إن و هت.
ر    فمهة إال إذا تمة اإلحالس إلردا  ن قلل الطلرب ز. ال تفحمل الجا  س نفقات ايس  دس طللس غ

المخفص  الم فمه ل هم تواة  ب ض اإل كانات الطللس  وجكون ذلك ئا ممممممممم ًا لمواةقس الةجنس وال 
 تفحمل الجا  س ة  امه الحالس اكث   ن الحه األعةن المق   بمو ب امه الف ةلمات.

س األ دنلس الداهملس إال  إذا كان الطالب ة   دمس ح. ال تشمل امه الف ةلمات الم الجس ئا ج الممةك
 سممملس ئا ج الممةكس  وال تشمممل الم الجس دائل الممةكس األ دنلس الداهممملس المواد غر  المسممجةس 

 لهى وزا ة الصحس.
تكون الم الجس هممممممممخصمممممممملس وال يجوز إعطاء البطاقس الجا علس ألي هممممممممخص آئ   وكل  ن يسمممممممم ء  (:10) المادة

 قس ي  ب نفسه لةمسؤوللس القانونلس.اسف مال البطا
 يسفثنن  ن الم الجس الحاالت الفاللس: (:11) المادة

 ا. النظا ات الطللس وال هسات الطللس بمأنواعدا والسماعات الطللس وةحص البص .
 ب.   الجس األسنان.

 ج. األدوجس المصن س ئا ج الممةكس األ دنلس الداهملس إذا كان لدا بهيل  حة .
ب الهم و شمممفقاته  األط مس واألغميس وبهائةدا  الفطعلم الوقائ   ةحوص الحسممماسممملس ) ا عها ا  ا د.

 الفحوص الالز س إلعطاء األدوجس و واد الفةوجن(.
اممممممممممممممممم. عال ات وعمةلات السممممنس او زجادة الوزن  الفشمممواات الفجمرل  ال ااات  قصممم  القا س  عهم 

ا رنات   سممفحضمم ات الفجمرل )كالصممابون والشمما لو اكفمال النمو  المشمم  انلس  الد  ونات  الفرف
وغر اا(   سممفحضمم ات عالج الشمم     ةسممات األهمم س السممرنلس وتحة الحم اء وةوق اللنفسممجلس  

 ال الج الطلل    ال مةلات الف  تج ي ئا ج الممةكس األ دنلس الداهملس كاةس.
  ب الزاايم   األ  اب و. غسمممرل الكةن  الحاالت السممم طانلس    ب االيهز    ب با كنسمممون  

ا  اللداق 1الجنسممممممممممممملس  ت رر  الجنس  األ  اب الو ا لس  الفشمممممممممممممواات الخةقلس  السمممممممممممممك ي انوع
 والصهملس.

 ز. الحمل والوالدة لةمفزو ات  ن الطالبات واأل  اب النسائلس كاةس.
ب  ن ح. الفحص وال الج الوقائ   عال ات الكوللسممف ول وهممحوم الهم وةحوصممدا المخل جس إال بطة

 الطلرب الم فمه.
 ف. الحاالت الم  لس المز نس السابقس لاللفحاق بالجا  س.
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 ي. ال الج النفس .
 ك. الحاالت القضائلس والحوادث.

 ل.  حاوالت االنفحا  واإليماء المات .
م. الم الجس ب ه وقف قره الطالب ة  الجا  س  زئلًا او كةلًا حفن ولو كان قه بوهممممممم  بالم الجس قلل 

 ذلك.
يخصمممممممممممص ة   رزانلس الجا  س  لة  سمممممممممممنوي لف طلس نفقات الفأ رن الصمممممممممممح  لةطالب بمو ب امه  (:12) المادة

 الف ةلمات.
لمجةس األ ناء بناًء عةن تنسممممممرب ال ئلس إ  اء ت رر  اي  ادة  ن  واد امه الف ةلمات او ت هيةدا او  (:13) المادة

 إ اةفدا او حمةدا او تفسر اا.
 س  سؤولس عن تنفرم امه الف ةلمات.الةجن (:14) المادة

 
 
 
 
 

 تعليمات اًلشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية( 24)
 م2018في جامعة جرش لسنة 

 
تسممممممممممن امه الف ةلمات )ت ةلمات االهمممممممممف اك ة  المؤتم ات والنهوات ال ةملس ة   ا  س     لسمممممممممنس  (:1) المادة

 . ناءم( وج مل بدا  ن تا جخ إق ا اا  ن  جةس األ2018
 يخصص ة  كل عام  وازنس عا س ل ايات االهف اك ة  المؤتم ات والنهوات ال ةملس. (:2) المادة
يفم االهمف اك ة  امه المؤتم ات والنهوات بق ا   ن  ئلس الجا  س وتنسمرب  ن عمره الكةلس المخفص  (:3) المادة

 بناًء عةن توصلس  ن  ئلس القسم المخفص.
 اك  ة  المؤتم ات او النهوات ال ةملس  ن اعضاء اريس الفه جس ان يقهم بحثُا  قلواًل  ن يشف ف لالهف (:4) المادة

 الدريس المنظمس لةمؤتم ات او النهوة. وعةله ان يل ز  ا يثلة ذلك.
تكون األولوجممس لحضمممممممممممممو  المؤتم ات والنممهوات ال ةملممس الف  ت تب  بممأاممهاف الجمما  ممس وةةسمممممممممممممففدمما او  (:5) المادة

سً باحفلا ات األ   دن وقضاياه عا  س وقضايا المجفمع المحة  ئاص 
 ت اعن األولوجات اآلتلس لالهف اك ة  المؤتم ات والنهوات ال ةملس: (:6) المادة

 تكةلف الجا  س ل ضو اريس الفه جس لفمثرةدا ة  المؤتم  او النهوة. -ا
 ق ب  و وع المؤتم  او النهوة  ن تخصص عضو اريس الفه جس. -ب
فادة عضمممممممو اريس الفه جس  ن المشممممممما كس ة   ؤتم ات ونهوات سمممممممابقس عةن حسممممممماب عهم اسمممممممف -ج

 الجا  س ة  ال ام نفسه او المي سبقه.
  ن عده إلله بم كز تنظلم  ة  المؤتم . -د
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يسمممممممممم  ل ضمممممممممو اريس الفه جس المشممممممممما كس ة  المؤتم ات والنهوات ئا ج األ دن لم ة واحهة ة  ال ام  (:7المادة )
 ال تزجه  هة المؤتم  عن اسلوع.اله اس  عةن ان 

 يص ف ل ضو اريس الفه جس المشف ك ة  المؤتم  او النهوة  ا ية : (:8) المادة
تمك ة سممممممممممف   ن األ دن إلن  كان المؤتم  ذاابًا وإيابًا باله  س المق  ة له حسممممممممممب نظام االنفقال  -ا

 والسف  ة   ا  س    .
  سوم االهف اك ة  المؤتم . -ب
 كا ةس إذا لم يكن المشف ك  سفضاةًا.الملاو س  -ج
 %(  ن الملاو ات المق  ة إذا كان المشف ك  سفضاةًا.50) -د

يقهم الباحث ب ه عودته  ن المؤتم  او النهوة تق ج ًا إلن  ئلس القسممممممممممممم الم ن  عن  شمممممممممممما كفه   ةقًا  (:9) المادة
   خفوم بالخ وج والهئول بصممو ة عن الفمك ة والوصممل المال  ل سمموم االهممف اك وصممفحات  واز السممف

 لرفم اعفماداا  ن قلل الجدات المخفصس.
  ئلس الجا  س  سؤول عن تنفرم امه الف ةلمات. (:10المادة )

تاريخ  23/2022 رقمالعمداء بموجب قرار مجلس  المؤتمرات اًلشتراك في )تم تعديل تعليمات
 )مرفق(. 12/6/2022

 
 
 
 

 تالفـهــــرس
 رقم الصفحة المحتوى  

 : األنظمة الداخلية:أوًلا  
 م2018( لسنة 1نظام رقم )ال

 النظام الهائة  لةدريس الفه جسلس ة   ا  س    
 ل األول: الف  جفاتالفص

 الفصل الثان : الف ررن والفثلرة
 الفصل الثالث: النقل والف قلس

 الفصل ال ابع:  دام عضو الدريس الفه جسلس
 الفصل الخا س: اإل ازات

 الفصل السادس: المحا  ون 
 الفصل السابع: اإليفاد والفه جب
 الفصل الثا ن: انفداء الخه س

 لسالفصل الفاسع: اإل  اءات الفأديل
 الفصل ال اه : احكام عا س

1 
2 
2 
3 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
10 
13 

 14 م2018 ( لسنة2نظام رقم )ال 
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 النظام الهائة  لةموظفرن ة   ا  س    
 الفصل األول: الف  جفات

 الفصل الثان : ةيات الوظائف
 الفصل الثالث: الف ررن ة  الوظائف

 الفصل ال ابع: الف ملع والحواةز الفشجلعلس
 س: النقل واالنفهاب والوكالسالفصل الخا 

 الفصل السادس: اإل ازات
 الفصل السابع: وا بات الموظف

 الفصل الثا ن: الفقا ج  السنوجس وتقوجم األداء
 الفصل الفاسع: اإل  اءات الفأديللس

 الفصل ال اه : انفداء ئه س الموظف
 الفصل الحادي عش : احكام عا س

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 والمسؤوللات

 الفصل الثالث: الموازنس
 الفصل ال ابع: النفقات

 الفصل الخا س: اإلي ادات
 الفصل السادس: السةف واأل انات والكفاالت

 السجالت والنماذج والبطاقاتالفصل السابع: الحسابات و 
 الفصل الثا ن: ال قابس الهائةلس والخا  لس والفقا ج 

 الفصل الفاسع: احكام عا س

25 
26 
26 
26 
27 
28 
28 
29 
30 
30 
30 

 م2018( لسنة 4نظام رقم )ال 
 النظام الهائة  لة واتب وال الوات ة   ا  س    

 الفصل األول: الف  جفات
 اء الدريس الفه جسلس وعالواتدمالفصل الثان :  واتب اعض

 الفصل الثالث:  واتب الموظفرن اإلدا جرن والفنررن وعالواتدم
 الفصل ال ابع: احكام 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
 الفصل الثان : الةوازم

 ثالث: األه الالفصل ال

38 
39 
39 
40 
40 
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 الفصل ال ابع: ال طاءات
 الفصل الخا س: تسةم الةوازم

الفصمممل السمممادس: إدئال الةوازم وإئ ا دا وصممم ةدا وبل دا وإاها اا وهمممطلدا 
 و  داا

 الفصل السابع: اإله اف عةن الةوازم و  اقلفدا
 الفصل الثا ن: احكام عا س

41 
45 
46 
46 
46 
47 

 م  2018لسنة (6نظام رقم )ال 
 النظام الهائة  لةم اكز ال ةملس ة   ا  س    

48 
49 

 م2018( لسنة 7نظام رقم )ال 
 النظام الهائة  لمن  اله  ات ال ةملس والفخ جس والشدادات ة   ا  س    

50 
51 

 م2018( لسنة8نظام رقم )ال 
 النظام الهائة  لةبحث ال ةم  ة   ا  س    

52 
53 

 م2018لسنة( 9نظام رقم )ال 
 النظام الهائة  لالنفقال والسف  والملاو 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 جسلس لسنس اعضاء ت ةلمات -1

 ل: تشكرل لجنس الف ررن والف قلسالفصل األو 
 الفصل الثان : الف ررن 

 الفصل الثالث: النقل والف قلس
 الفصل ال ابع: الفثلرة

 وال مل اإل اة  ألعضاء اريس الفه جسالفصل الخا س: ال بء الفه جس  
 الفصل السادس: اإل ازات

 الفصل السابع: األساتمة الزائ ون والمحا  ون المفف غون 

63 
64 
66 
66 
67 
71 
73 
73 
76 

ت ةلمات ا و  ساعات ال مل اإل اة  لةمحا   غر  المفف غ وعضو  -2 
 م2018اريس الفه جس لسنس 

77 

 78 م2018ت ةلمات الموظفرن ة   ا  س     لسنس -3 
 80 م2018ت ةلمات السةف ة   ا  س     لسنس  -4 
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