
 2019( لسنة 18قانون رقم )

 قانون اجلامعات األردنيةالقانون املعدل ل

سمى  ذاا القانون (: 1املادة )  سمنة ي ( 18رقم )قانون ( ويقرأ مع ال2019) قانون معدل لقانون اجلامعات األردنية ل

 . (1)وُيعىل به من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية املشار إليه فيىا يلي بالقانون األصلي قانونًا واحدًا 2018لسنة 

 

صصصصة اا مدنا  دا ا قري الق ي ة (: 2املادة ) صصصص يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا القانون املعاني املخ

 :على غري ذلك

 

 .دؤسسة رمسية مو خاصة للتعليم العالي مت ح درجة جادعية : اجلادعة

 جملس التعليم العالي : اجمللس

 جملس مد اء اجلادعة املعني وفقًا ألحكام هذا القانون : األد اءجملس 

 .رئيس اجلادعة : ال ئيس

 مير الكلية مو املعهر مو عمير ال شاط اجلادعيع : العمير

سصصأللة وفقًا ألحكام  : املالك صصصةا ود سصصةا متلك اجلادعة اوا سصص شصص  ة مو يعية مو دؤ مي 

 . افذةالتش يعات ال

سصصة ال   : اايئة سصص شصص  ة مو هيئة دري يها مو اايئة اادارية للألمعية مو املؤ جملس إدارة ال

 .اواصة متلك اجلادعة
 

صصقة حك متلك األدواي  قتمتع (:3املادة ) سصتقمي دالي وإداريا واا بهذ  ال صصية اعتبارية ذات ا شصخ اجلادعة ال مسية ب

سصاعرات  صص فات القانونية ييعها اا يف ذلك إب ام العقودا وببوي الوب  وامل امل قولة وغري امل قولةا وإج اء الت

صصصصصايصا واصا اابقا  اوافقصة جملس  وصصصصي والقيصام والتربعصات واابصات وامل ح والو الوزراء  مصا واصا حك التقصا

ضصائية الو يا العام مو مي  ضصائية ييعهاا ومن ق ي  ع ها يف ااج اءات الق باألعماي وااج اءات القانونية والق

 .حمام قو له اذ  الغاية
 

 (: 4املادة )

صصصصة بق ار د، اجمللسا ب اءط على دل  دقرم د، املالكا وفقًا  .م شصصصجل اجلادعة اوا ضصصصمانات ال  ُق  شصصص وط وال لل

شصصجلن هذا اللل  خمي درة ا قتألاوز مربعة  صصصرر اجمللس ب ار  ب صصصرر اذ  الغايةا على من ي حيردها نظام ي

 .مشه  د، قاريخ ققرميه

 .للمالك حك متلك األدواي امل قولة وغري امل قولة وحك اابقا  وال ه، وببوي ال ه، يكون .ب



سصصتقمي دالي وإداريا  دع .ج صصصية اعتبارية ذات ا شصصخ د اعاة محكام القق ة )ب( د، هذ  املادةا قتمتع اجلادعة ب

صصصقة  وصصي وإب ام العقود واا بهذ  ال صصص فات القانونية ييعها اا يف ذلك حك التقا صصصقة إج اء الت واا بهذ  ال

 .قة جملس الوزراءببوي الوب  واملساعرات والتربعات واابات وامل ح والوصايا اواف

 .العمبة بني اايئة واجلادعة ب ظام يضم، ااستقمي األ ادميي وااداري ادارة اجلادعة ق ّظم .د

 

 .ت ببا نقاذ محكاده مو ست شجل بعر نقاذ ئقس ي محكام هذا القانون على مي جادعة منش (:5املادة )
 

 :( 6)املادة 

سصصة م ادميية   .م سصص سصصتقلةاجلادعة دؤ سصصاقه   على حتقيك غايات التعليم العالي والبحث العلميا وق قيذ  قعما د سصصيا

 :وققوم اا يلي

 .ووع الربادج وامل اهج واولط الرراسية والبحثية   .1

 .عقر اادتحانات  .2

 .د ح الررجات العلمية والقخ ية والشهادات .3

ضصصصع. 1ب.  شصصصكيمت اا حتتاج إليه د، وفائ  يف مجهاقها العلمية والق ية واادارية  ق اجلادعة ال مسية جروي ق

 .وغريهاا ويعني شاغلو هذ  الوفائ  وفقًا ألحكام األنظمة ال افذة

صصصصصة هيكصا ق ظيمي نصافم ألجهاقهصا ااداريصة واملصاليصة والق يصة وقتبع إدارات هصذ  األجهاة  . 2   يكون للألصادعصة اوصا

 .لل ئيس وقكون احراثات الوفائ  فيها وفقًا حلاجات اجلادعة ودوازنتها املق ة د، اجملالس املختصة

 :( 7)املادة 

جملس اجلادعة إنشاء د ا ا للتعليم والترري  وااستشارات للألادعة بق ار د، جملس األد اء ب اءط على ق سي    .م

 . (2)واوردات وإنشاء درارس ومي ب ادج خاصة يف دوبع اجلادعة

 . -(3)فتح ف وع داخا اململكة وخارجها بق ار د، اجمللس ب اءط على ق سي  جملس األد اء للألادعة . 1 .ب

سصصصصتقلصة إداريصًا وم صادمييصًا لغصايصات قلبيك دعصايري ااعتمصادي، العصام  . 2 يعصر ف ع اجلصادعصة داخصا اململكصة وحصرة د

 .واواص

 .لبيانات املالية اوتاديةيعر ف ع اجلادعة ال مسية وحرة دستقلة داليًا لغايات املوازنة وا . 3

 .ي حص  متثيا ف ع اجلادعة يف جملس اجلادعة وجملس العمراء ب ئيس هذا الق ع . 4

 .اجلادعة منظمتها وقعليماقها على ف وعها قلبك-ج

 

 



 (:8)املادة 

ضصصوًاا و، حيملون الررجة  .أ   شصص  ع سصصمى )جملس األد اء( يتجلل  د، رئيس واثع ع يكون لكا جادعة جملس ي

 .اجلادعية األوىل حرًا مدنى

سصصصص وات بابلصة 9د اعاة محكصام املادة ) دع .ب ضصصصصا   ملرة مربع  ( د، هذا القصانونا ُيعين، رئيس جملس األد صاء ومع

 .للتألرير

 .جملس األد اء د، بني معضائه نائبًا ل ئيسه يتوىل دهاده ع ر غيابه َي تخ  .ج

إذا شصغ  د  ا رئيس جملس األد اء مو مي عضصو فيه ألي سصب  د، األسصباب فيعني بريا له للمرة املتبقية وفقًا  .د

 .للل يقة ال  ج ى فيها قعيني د، شغ  د  ا 

سصصابقًا للألادعة من  ا .ه سصصًا  سصصًا جمللس مد ائها ببا د ور درة ا ققا ع، جيوز لل ئيس مو د،  ان رئي يعني رئي

ضصصو هيئة الترريس مو املوف  العادا يف اجلادعة من يكون  صصصبها  ما ا جيوز لع سصص وات على ق  ه د  مخس 

 .عضوًا يف جملس مد ائها د، بني معضائه

 .مخ ىا جيوز لل ئيس مو نائبه مو رئيس ف ع مي جادعة من يكون عضوا يف جملس مد اء جادعة  .و

شصصصصكيصا مي جل صة ي اهصا ازدصة .  1 .ز شصصصصكصا جملس األد صاء جلصانصًا م صادمييصة وإداريصة ودصاليصة وبصانونيصة ولصه ق ي

 . (4)حس  اختصاص  ا جل ة وذلك اليهاالرراسة املواويع ال  حييلها 

شصار اليها يف الب ر )   .2 سصميه جملس 1قكون  ا جل ة د، اللألان امل سصة د، ي األد اء ( د، هذ  القق ة ب ئا

 .د، بني معضائه

شصصصه  على األبا و لما دعت احلاجة إىل ذلكا  .ح يعقر جملس األد اء اجتماعاقه داخا احل م اجلادعي د ة  ا 

سصانر له ملااولة معماام وعقر اجتماعاقهما  سصبًا جمللس األد اء واجلهاز ااداري امل وختصص  اجلادعة دكانًا د ا

فجلة حيرد دقرارها اقتضصى قعليمات يصصررها اجمللس للألادعات على من قصص   ل ئيس اجمللس ومعضصائه دكا

 - (5) .ال مسية وقصررها اايئة للألادعات اواصة

 .يصرر جملس األد اء التعليمات المزدة لت ظيم اجتماعاقه ومعماله .ط

 

 (: 9املادة )

 : يشكا جملس مد اء اجلادعة ال مسية على ال حو التالي  .أ  

 . رئيس جملس األد اء  .1

 . مربعة معضاء م ادمييني و، حيملون رقبة األستاذية د، خارج اجلادعة. 2

 . ثمثة معضاء د، بلاع الص اعة والتألــارة  .3

 .مربعة معضاء د، ذوي اوربة وال مي. 4

 . رئيس اجلادعة. 5



 : يشكا جملس مد اء اجلادعة اواصة على ال حو التالي .ب

 . رئيس جملس األد اء بت سي  د، اايئة .1

 . مربعة معضاء م ادمييني و، حيملون رقبة األستاذية د، خارج اجلادعة خيتارهم اجمللس  .2

 . عضوان اث ان د، بلاع الص اعة والتألارة بت سي  د، اايئـة .3

سصصبهما اايئة على من يكون محرهما د،   .4 ضصصاء اايئة ق  ضصصوان اث ان د، ذوي اوربة وال مي د، غري مع ع

 .اجملتمع احمللي

 . ثمثة معضاء ق سبهم اايئة د، بني معضائها  .5

 .رئيس اجلادعة .6

سصصي  يعني رئيس جملس مد اء اجلادعة ال مس .ج سصصادية ب اء على ق  سصصتقااقهم بةرادة دلكية  ضصصا   وققبا ا ية ومع

 .رئيس الوزراء املست ر اىل قوصية اجمللس

 : . (6) تهي خردة رئيس جملس األد اء ومي عضو فيه يف مي د، احلاات التاليةق .د

 .درة قعيي ه مو ببوي استقالته د، اجمللس انتهاء .1

صصصصبه بق ار د، اجمللس يف ا .2 سصصصي  دربر د، إعقائه د، د  جلادعة ال مسية وبق ار د، اجمللس ب اءط على ق 

 .حبس  اختصاصه يف اجلادعة اواصة اجمللس مو اايئة  اٍّ

صصصة 2دع د اعاة محكام الب ر ) .ه ضصصاء جملس مد اء اجلادعة اوا ( د، القق ة )ب( د، هذ  املادة يعني رئيس ومع

 .وققبا استقااقهم ويعقون د، د اصبهم بق ار د، اجمللس ب اء على ق سي  اايئة

بالل يقة اذا شصغ  د صص  رئيس جملس مد اء اجلادعة مو مي عضصو فيه ألي سصب  د، األسصباب فيعني بريا له  .و

 .نقسها

سصصة  .ز ضصصور ثمثة اجتماعات دتتالية مو مخ ضصصو ع، ح ضصصوية يف جملس ااد اء حكمًا يف حاي قغي  الع ق تهي الع

 .اجتماعات دتق بة دون عذر يقبله رئيس جملس األد اء

  

 :جملس األد اء املهام والصمحيات التالية يتوىل : (10( املادة

 . رسم السياسة العادة للألادعة .أ  

 .للألادعة ب اء على ق سي  جملس اجلادعة ودتابعة ق قيذها وققييمها وااسقاقيأليةإب ار اولة الس وية  .ب

يصة والب .ج ملصال نص  ييعهصا اصا فيهصا األ صادمييصة وااداريصة وا يصاداقهصا د، اجلوا يصةا ققييم مداء اجلصادعصة وب يصة التحت  

 . ود ابشة ققاري  التقييم الذاقي املقردة د ها دوريًا

 .ققريم قق ي  س وي ع، مداء اجلادعة ورئيسها اىل اجمللس وفقًا ملعايري يضعها اجمللس اذ  الغاية .د

 .قعيني نواب ال ئيس والعمراء يف اجلادعة ور ساء الق وعا وذلك بت سي  د، ال ئيس .ه

شصصاء ا .و سصصي  للمأللس بةن سصصام واملعاهر وامل ا ا العلمية التابعة اا داخا اململكة مو خارجهاالت   الكليات واألب

 )*(وال  قؤدي إىل د ح درجة علمية وعرا ذلك ا يقع وم، دهام جملس التعليم العالي



 .  (7) للمأللس بةنشاء الربادج والتخصصات األ ادميية ودجمها يف غريها مو إلغائها مو وب  القبوي فيها الت سي  .ز

 .حترير ال سوم الرراسية ال  قستوفيها اجلادعة د، الللبة يف خمتل  التخصصات .ح

وصبط اجلودةا و .ط صصات املختلقة وفقًا ملعايري ااعتماد و صص صصية د، حترير معراد املقبولني يف حقوي التخ ذلك بتو

 . (8)جملس العمراء وم، السياسة العادة ال  يق ها اجمللس

د ابشصة املوازنة السص وية للألادعة وبياناقها املالية وحسصاباقها اوتادية وإب ارها بعر املوافقة عليها د، . 1    .ي

صصصادبة عليهاا على من  شصصقوعة قكونجملس اجلادعةا ورفعها للمأللس للم سصص  الق د انوني بتق ي  احملا

 .للألادعة اواصة

اادمع على ققاري  وحرة ال بابة الراخلية وديوان احملاسبة واستقساراقه وعلى ااجابات وااج اءات  .2

 .املتخذة خبصوصها يف اجلادعة ال مسية ورفعها للمأللس

 .السعي لرعم املوارد املالية للألادعة وق ظيم شؤون استثمارها .ك

ببوي املسصاعرات والتربعات واابات وامل ح والوصصايا والوب  شص يلة دوافقة جملس الوزراء عليها اذا  انت د،  .ل

 .دصرر غري مردني

قصة. 1   . م عصة  املواف يصات بني اجلصاد قصاب قصايف والعلمي والتك ولوجي وغريهصا د، ااق عصاون الث يصات الت قصاب قصر اق على ع

 . ودثيمقها داخا اململكة وخارجها

صصصية للمأللس باملوافقة على عقر اققابيات التعاون بني اجلادعة ودثيمقها داخا اململكة وخارجها مو لتوا. 2

صصصواا على ااعتماد  شصص يلة ح صصصوي على درجات علمية  صصصات ال  قؤدي إىل احل صصص يف الربادج والتخ

 . اواص

 . صويد ابشة دش وعات األنظمة ورفعها إىل اجمللس استكماي اج اءات إب ارها حس  األ .ن

قعيني حماسص  بانوني خارجي لتربيك احلسصابات املالية اوتادية للألادعة وحترير مقعابه بت سصي  د، جملس  .س

 . اجلادعة

صصصصصمحيصات مي جهصة د،  .ع وصصصصهصا رئيس جملس األد صاء وصا ا قصرخصا يف  مي مدور مخ ى قتعلك بصاجلصادعصة يع 

 .يف اجلادعة اجلهات امل صوص عليها يف هذا القانون والتش يعات املعموي بها

 

 : (11املادة )

سصصصص وات بصابلصة للتألصريصر مل ة واحصرةا على من يكون  يكون .أ   لكصا جصادعصة رئيس دتق د ادارقهصا يعني ملصرة مربع 

  . (9)مردني اجل سيةا واشغا رقبة األستاذية  عضو هيئة قرريس ومن ا يكون عضوًا يف اجمللس

  (10)  .يعني رئيس اجلادعة ال مسية بةرادة دلكية سادية ب اء على ق سي  اجمللس .ب

شصص يكًا مو  .ج سصصي  جملس األد اء على من ا يكون  صصصة بق ار د، اجمللس ب اء على ق  يعني رئيس اجلادعة اوا

سصائ  حقوبه وادتيازاقه بق ار د، جملس األد اء ب اء على  ضصوًا يف اايئة ا وحيرد راقبه و سصاهمًا يف املالك مو ع د

 . رئيس جملس األد اءق سي  اايئة واوج  عقر خاص دع اجلادعة يوبعه نيابًة ع ها 



 : ق تهي خردة ال ئيس يف مي د، احلاات التالية .د

 .انتهاء درة قعيي ه مو ببوي استقالته د، اجمللس مو وفاقه. 1

إعقا   د، د صصبه بق ار د، اجمللس يف اجلادعة ال مسيةا وبق ار د، اجمللس ب اء على ق سصي  دسصب   . 2

 . د، جملس األد اء يف اجلادعة اواصة

سصصية للألادعةا ويتبع احرى الكليات مو 1 .ه ضصصوًا يف اايئة الترري صصصمحياقه باعتبار  ع . ميارس ال ئيس 

 .األبسام األ ادميية فيها

سصتم  يف اذا بلغ ال ئيس  .3 سصية يف اجلادعة في ضصاء اايئة الترري سص، القانونية احملردة انتهاء خردات مع ال

 .رئاسته للألادعة اىل حني انتهاء درة قعيي ه امل صوص عليها يف القق ة )م( د، هذ  املادة
 

شصصه  ويتخذ اجمللس الق ار الذي  .و سصصة اجلادعة برون رئيس أل ث  د، مربعة م سصصتم  رئا ي قئيه يف ا جيوز من ق

 .حاي د ور قلك املرة

يتقاوى رئيس اجلادعة ال مسية املعني رئيسا يف غري جادعته ال مسية األصلية دكافجلة نهاية اوردة د، جادعته  .ز

ال مسية األصلية على مساس درة خردته فيهاا وحتس  له دستحقاقه املالية املكتسبة ع، درة عمله يف اجلادعة 

 .وقتحملها ع هال مسية املعني رئيسًا اا 

سصصتم  ال ئيس الذي ق تهي خردته يف اجلادعة ال مسية وفقًا ألحكام القق ة )د( د، هذ  املادة .ح شصصغاي رقبة   ي يف إ

األستاذية يف اجلادعة ال مسية ال  ق مسها مو يف جادعته ال مسية األصلية وبجلعلى د بودها دا ا يشع  اجلادعة 

 .بعرم رغبته يف ااستم ار

 . (11)ال ئيس بق ار د، اجمللسجيرد قعيني  .ط
 

 (: 12املادة )

صصصصص   فيهصاا وميصارس املهصام  .أ   شصصصصؤون اجلصادعصةا وهو هد  ال سصصصصؤوي مدصام جملس األد صاء ع، إدارة  ال ئيس د

 : والصمحيات التالية

شصصصخاص ييعهم وقوبيع العقود  .1 ضصصصائية واايئات واأل متثيا اجلادعة مدام ييع اجلهات ال مسية والق

شص يعات املعموي صصمحيات املم وحة له اوج  هذا القانون والت بها يف اجلادعة واا   نيابة ع ها وفقًا لل

 .ا يتعار  دع بانون التعليم العالي والبحث العلمي
 

شصصصؤون اجلادعة اا .2  ادميية والعلمية واملالية واادارية وفقًا ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات إدارة 

 .والق ارات الصادرة اقتضى مي د ها

شصص ا  على قوثيك الق ارات  .3 سصصة اجتماعاقهما واا دعوة جملس اجلادعة وجملس العمراء إىل اانعقاد ورئا

 .الصادرة ع هما ودتابعة ق قيذها

 .لس وية للألادعة إىل جملس اجلادعة لرراستها ورفعها إىل جملس األد اءققريم خلة العما ا .4



صصصة ألخذ املوافقة عليه إعراد  .5 سصص وية للألادعة وققرميه للهيئة يف حاي اجلادعة اوا شصص وع املوازنة ال د

 .وجمللس اجلادعة يف حالة اجلادعة ال مسية متهيرًا ل فعه يف احلالتني اىل جملس األد اء املخت 

قاري  سص وية ع، مداء اجلادعة إىل جملس اجلادعة دبي ا فيه دؤشص ات األداء العاملية يف جماات ققريم ق .6

سصبة لتلوي   شصلة األخ ىا ومي ابقاحات ي اها د ا التعليم العالي والبحث العلمي وخردة اجملتمع واألن

 .ا إىل جملس األد اءاجلادعة وفقًا لآللية املعتمرة لذلك على من يقوم جملس اجلادعة ا ابشتها ورفعه

سصترعي اختاذ دثا هذا  .7 سصة  ليا مو جائيا يف اجلادعةا وذلك يف احلاات ال  ي ى منها ق قعليك الررا

سصصبوع فعلى ال ئيس ع   األد  على جملس األد اء اختاذ  سصصة على م الق ارا وإذا زادت درة قعليك الررا

 . الق ار امل اس  بشجلنها

 .نواب ال ئيس والعمراء ور ساء ف وع اجلادعةالت سي  جمللس األد اء بتعيني  .8

شصص يعات املعموي بها يف اجلادعة مو مي دهام يكلقه بها  .9 صصصمحيات مخ ى خمولة له اوج  الت مي 

 .جملس األد اء

صصصصصمحيات املخولة إليه إىل مي د، نوابه مو العمراء مو املري ي، يف اجلادعة مو رئيس  .ب لل ئيس ققويض مي د، ال

 .اجلادعة  ا يف نلاق اختصاصه على من يكون التقويض خليًا وحمردًاف ع 

خيتار ال ئيس محر نوابه للقيام بجلعماله ووارسصة صصمحياقه ع ر غيابها ويف حاي شصغور د صص  ال ئيس يكل   .ج

لصه  مصا بصجلع ئص  لل ئيس ليقوم  نصا عصرم وجود  حصاي  مصراء يف  حصر الع حصر نواب ال ئيس مو م رئيس جملس األد صاء م

 .صمحياقه اىل حني قعيني رئيس للألادعة وفقًا ألحكام هذا القانون افة وميارس 

 

 :(13املادة )

سصص وات بابلة  .أ   سصصي  ال ئيس ملرة ثمو  سصصاء الق وع بق ار د، جملس األد اء ب اء على ق  يعني نواب ال ئيس ور 

سصصصصتقصالتصه مو بوفصاقصه مو بصةعقصائصه د،  للتألصريصر مل ة واحصرةا وق تهي خصردصة مي د هم بصانتهصاء دصرة قعيي صه مو بقبوي ا

 . د صبه بالل يقة ذاقها

شصصقط من يكون نائ  رئيس اجلادعة مرد .ب سصصتث ائية ي سصصتاذيةا وجيوز يف حاات ا شصصغا رقبة األ سصصية وا ني اجل 

 .يقبلها اجمللس من يكون محر نواب ال ئيس و، ا حيملون اجل سية األردنية

 . يصرر ال ئيس ب ارًا حيرد فيه دهام وصمحيات نوابه ور ساء الق وع .ج
 

 :( 14املادة )

 : ال ئيس وعضوية  ا د،يكون لكا جادعة جملس يسمى ) جملس اجلادعة ( ب ئاسة  .م

 .نواب ال ئيس . 1

 .ثمثة د، العمراء يسميهم ال ئيس ملرة س ة واحرة وبالت اوب فيما بي هم . 2



عضصو هيئة قرريس ع،  ا  لية مو عضصوي، ع،  ا  لية ياير عرد معضصاء هيئة الترريس فيها على  . 3

دللع  ا عام جادعيا على من ي اعى مخسصة عشص  عضصوًا ي تخبهم معضصاء هيئة الترريس يف  ا  لية يف 

 .متثيا األبسام األ ادميية يف الكلية يف حاي زيادة التمثيا ع، عضو واحر

 . ثمثة د، دري ي الوحرات األ ادميية والق ية واادارية واملالية يف اجلادعة. 4

 . اث ني د، اجملتمع احمللي . 5

 .اث ني د، وثلي الللبة . 6

 . احر خ جيي اجلادعة . 7

صصوص عليهم يف الب ود ) .ب ضصاء اجمللس امل  ( د، القق ة )م( د، هذ  املادة بق ار 7( و)6( و)5( و)4يتم قعيني مع

 .د، ال ئيس ملرة س ة واحرة بابلة للتألرير مل ة واحرة
 

 

 :جملس اجلادعة املهام والصمحيات التالية يتوىل(: 15املادة )

سصتوى اوردات ال   .أ   ققردها اجلادعة يف جماات التعليم والبحث العلمي والترري  واوردة العما على رفع د

 .العادة

دراسصة اولة السص وية للمشصاريع اايائية للألادعة ال  يعرها ال ئيسا ورفعها إىل جملس األد اء اصصرار ب ار   .ب

 .رفعها جمللس األد اءمدا إذا  انت اجلادعة خاصة فتع   الرراسة على اايئة للموافقة عليها ببا   .بشجلنها

 .د ابشة دش وعات منظمة اجلادعة وقعليماقها استكماي ااج اءات المزدة بشجلنها .ج

سصص وي وبياناقها املالية واملوافقة عليها متهيرا  .د سصصابها اوتادي ال سصص وية للألادعة وح شصص وع املوازنة ال شصصة د د اب

 . ل فعها جمللس األد اء

 .األد اء جملسنشلتها واجنازاقها متهيرًا ل فعها إىل املوافقة على ققاري  مداء اجلادعة وم .ه

 . ال ظ  يف مي مدور مخ ى قتعلك باجلادعة يع وها ال ئيس عليه .و

 

 :(16املادة )

 : يكون لكا جادعة جملس يسمى ) جملس العمراء ( ب ئاسة ال ئيس وعضوية  ا د، .أ  

 . نواب ال ئيس .1

 . عمراء الكليات واملعاهر وال شاط اجلادعي .2

 : يتوىل جملس العمراء املهام والصمحيات التالية .ب

 . س األد اء بةنشاء الكليات واملعاهر واألبسام وامل ا ا العلمية داخا اململكةلالتوصية جمل .1

صصات األ ادميية ودجمها يف غريها مو وب  القبوي  .2 شصاء الربادج والتخصص صصية جمللس األد اء بةن التو

 .إلغائهافيها مو 



ضصصصصاء هيئصة التصرريس يف اجلصادعصة وق بيتهم وقثبيتهم ونقلصهم د، فئصة إىل مخ ى وانتصرابهم   .3 قعيني مع

ة دون راق  وببوي اسصتقااقهم وإعارقهم ود حهم ااجازات اا يف ذلك إجازة التق د العلمي وااجاز

 .مخ ى داخا اجلادعة إىل ق ظيميةوإنهاء خرداقهم ونقلهم د، وحرة 

سصصهم وحبوثهم العلمية   .4 سصصالي  قرري شصصلتهم األ ادميية وم ضصصاء هيئة الترريس ومن ققييم معماي مع

 .واختاذ الق ارات امل اسبة بشجلنها

سصا .5 وص ي، املتق غني ود عري البحث مو الترريس والق يني العادلني إيقاد معضصاء هيئة الترريس واحملا

يف اجملصاي األ صادميي يف اجلصادعصة يف بعثصات ودهصام علميصة ودورات قصرريبيصة وفقصا ل ظصام اايقصاد املعموي 

 .به يف اجلادعة

دراسصة دشصاريع اولط الرراسصية املقردة د، جمالس الكليات واملعاهر وامل ا ا ود ابشصتها وإصصرار   .م .6

 .ب اراقه بشجلنها

سصصتوى الربادج واو جيني يف اجلادعة ورفعها اىل      ضصصبط ود اببة نوعية ود سصصس داخلية ل وصصع م ب. و

 .جملس األد اء اب ارها

ققييم دسصتوى األداء األ ادميي وااداري والتحصصيا العلمي يف اجلادعة وصم، دعايري ووصوابط حمردة  .7

 .ققاري  دورية جمللس األد اء ب ماذج دعتمرة واستخرام التغذية ال اجعة للتلوي  ورفعها يف

صصات  .8 سص ويًا يف حقوي التخصص سصس القبوي وبجلعراد الللبة امل وي ببوام  سصي  جمللس األد اء بجل الت 

سصات التعليم العالي  سص صصة املعتمرة اا د، هيئة اعتماد دؤ سصتيعابية العادة واوا وصم، اللابات اا

 .وومان جودقها واالتاام بها

 . قخ ية والشهـاداتد ح الررجات العلمية وال .9

 .إنشاء   اسي األستاذية .10

 .التوصية جمللس األد اء اقرار ال سوم ال  قستوفيها اجلادعة .11

وصصم،  .12 وصصه ال ئيس عليه وا يرخا  وصصوع يتعلك بالعما األ ادميي يف اجلادعة وا يع  ال ظ  يف مي دو

 . اختصاص مي جهة مخ ى وفقًا ألحكام التش يعات ال افذة

 .ووع التعليمات المزدة لت قيذ محكام األنظمة ذات العمبة بالعما األ ادميي يف اجلادعة .13

  

 :( 17املادة )

بق ار د، جملس األد اء ب اء على ق سصي  ال ئيس ملرة سص تني بابلة للتألرير مل ة واحرة شص يلة من يعني العمير  .أ  

صصصبه  سصصتقالته مو بةعقائه د، د  سصصتاذيةا وق تهي خردته بانتهاء درة قعيي ه مو بقبوي ا شصصغا رقبه األ يكون بر ا

 .بالل يقة ذاقها



شصصؤون األ ادميية وااد .ب سصصؤوًا ع، إدارة ال ارية واملالية للكلية ومدور البحث العلمي فيهاا ويتوىل يكون العمير د

سصصصي مو  سصصصي اجلادعة والعمراء ويقرم قق ي ا إىل ال ئيس يف نهاية  ا عام درا ق قيذ ب ارات جملس الكلية وجمل

 . ع ر دل  ال ئيس ع، مداء  ليته ومنشلتها املختلقة

ققري   قعيني محر معضصاء هيئة الترريس جيوز جمللس األد اء بت سصي  د، ال ئيس ويف حاات خاصصة وحسص   .ج

سصصتقالته مو بتعيني  د، ال ق  األخ ى بائمًا بجلعماي عمير الكليةا وق تهي خردته بانتهاء درة قعيي ه مو بقبوي ا

 . بريا له

سصصصص صة بصابلصة  .د سصصصصتصاذيصةا ملصرة  سصصصصيص  العميصر قعيني نصائص  مو م ث  لصه و، حيملون رقبصة األ لل ئيس ب صاء على ق 

 نائ  العمير القيام باألعماي واملهام ال  يكلقه بها العمير ووارسصة الصصمحيات ال  يقووصها للتألريرا ويتوىل

شصغلوا  سصية و، ا ي ضص ورة واوافقة جملس األد اء قعيني محر معضصاء اايئة الترري إليها على منه جيوز ع ر ال

 . رقبة األستاذية نائبًا للعمير

 . عماله ووارسة صمحياقه ع ر غيابهخيتار العمير محر نوابه للقيام بجل. 1 .ه

صصمحياقه   .2    سصة  صص  العمير يكل  ال ئيس محر نواب العمير للقيام بجلعماي العمير ووار شصغور د  يف حاي 

 .اىل حني قعيني عمير للكلية وفقًا ألحكام القق ة )م( د، هذ  املادة

اايئة الترريسصية للقيام بجلعماي العمير ووارسصة يف حاي عرم وجود نائ  للعمير يكل  ال ئيس محر معضصاء . 3  

 .صمحياقه اىل حني قعيني عمير للكلية وفقًا ألحكام القق ة )م( د، هذ  املادة خمي درة ا قتألاوز ثمثة مشه 

 

يقودون  قعيني عمراء هخ ي، غري عمراء الكليات لتولي دسصؤولية املعاهر مو مي نشصاط جادعيا واذ  الغاية جيوز( 18املادة )

ملصادة  قصًا ألحكصام ا عصةا ويتم قعيي هم وف هصا يف اجلصاد مصات املعموي ب هصام احملصردة ام اوجص  األنظمصة والتعلي بصامل

 . ( د، هذا القانون17)

 

 :( 19املادة )

 : يكون لكا  لية جملس يسمى ) جملس الكلية( ب ئاسة العمير وعضوية  ا د، .أ  

 . نواب العمير. 1

 .األ ادميية يف الكليةر ساء األبسام  . 2

  وثا ع،  ا بسم م ادميي يف الكلية ي تخبه معضاء اايئة الترريسية يف القسم يف دللع  ا عام دراسي. 3

شصاور دع العمير ملرة . 4 صصاص واوربة يعي ان بق ار د، ال ئيس وبالت اث ني د، خارج اجلادعة د، ذوي ااخت

 . س ة بابلة للتألرير مل ة واحرة

سصصي  ال ئيس يتكون د، رئيس  .ب سصصتحرثة جملس دؤبت بق ار د، جملس العمراء ب اء على ق  شصصكا للكلية امل ي

صصصمحيات عمير ضصصاء على األبا ميارس  سصصام إىل حني قعيني عمير  وثمثة مع سصصها وجمالس األب الكلية وجمل

 . للكلية وجملس اا وجمالس األبسام فيها



 : يتوىل جملس الكلية املهام والصمحيات التاليــة .ج

 . ابقاح خلة الرراسة يف الكلية وش وط د ح الررجات العلمية والشهادات فيها .1

 . ات واألبسامامل اهج الرراسية ال  قققحها جمالس الكلي إب ار .2

  وقشكيا جلان امل ابشة العلميةاالت سيك دع عمادة الرراسات العليا يف قعيني املش فني على ال سائا  .3

ق ظيم إج اءات اادتحانات يف الكليةا وااشص ا  عليهاا ود ابشصة نتائألها الواردة د، األبسصام املختصصة  .4

 . واختاذ الق ار امل اس  بشجلنها

 .الت سي  إىل جملس العمراء ا ح الررجات العلمية والشهادات .5

العلمي والرراسات  ااش ا  على ق ظيم البحث العلمي يف الكلية وقشأليعه بالت سيك دع عمادقي البحث .6

 .العليا

ضصصاء هيئة الترريس يف الكلية وغريهم د، القائمني بجلعماي الترريس فيهاا  .7 صصصية يف األدور املتعلقة بجلع التو

سصتقالةا وغري ذلك  سصيةا وببوي اا د، قعيني وق بية ونقا وانتراب وإعارة وإيقادا ود ح ااجازات الررا

 . والتعليمات املعموي بهاد، األدور اجلادعية اوج  محكام األنظمة 

 . إعراد دش وع املوازنة الس وية للكلية .8

 .ال ظ  يف املسائا ال  حييلها اليه العمير .9

 

 :(20املادة )

 .يكون لكا بسم د، مبسام الكلية جملس يتجلل  د، رئيس القسم ومعضاء هيئة الترريس فيه ييعهم  .أ  

 : يتوىل جملس القسم املهام والصمحيات واملسؤوليات التالية .ب

 .ققريم اابقاحات إىل جملس الكلية حوي اولط الرراسية يف القسم .1

 .ابقاح امل اهج الترريسية للمواد يف القسم .2

صصيات  .3 شص وعات البحث العلميا وققريم التو سصما واادمع على د شصلة البحث العلمي يف الق شصأليع من ق

 .المزدة سواء م انت ألغ ا  الرعم مم ال ش  مم املشار ة يف املؤمت ات وال روات العلمية

 .ققريم اابقاحات حوي قوزيع الرروس واحملاو ات .4

تصراب  .5 عصارة واان قصا واا يصت وال  ئصة معلى والتثب ئصة إىل ف قصا د، ف يصة وال  بصات التعيني والقب ال ظ  يف دل

اقه بشصجلنها وفقًا للتشص يعات ال افذةا على من ا يشصقض عضصو اايئة وااجازة وااسصتقالةا وإصصرار قوصصي

 .الترريسية يف ال ظ  يف مي د، األدور معم  إا إذ  ان د، ال قبة نقسها مو د، رقبة معلى د ها

 .إعراد دش وع التق ي  الس وي للقسم .6

 .ابقاح مي دوووعات خترم دصلحة القسم والكلية واجلادعة .7

 .حييلها إليه العمير مو يع وها عليه رئيس القسم دراسة إي دوووعات .8



سصري الترريس فيها وق مية البحث العلميا وققييم مداء العادلني  .ج سص،  سصم وح سصؤوي ع، إدارة الق سصم د رئيس الق

 .فيه اا ا يتعار  دع محكام التش يعات ال افذة

، ال ئيس ب اء على ق سي  العمير إا منه يعني محر األساقذة يف القسم رئيسًا له ملرة س ة بابلة للتألرير بق ار د .د

ضصصصاء هيئة الترريس يف  سصصصي  عمير الكلية قعيني محر مع صصصصة يقررها ال ئيس ب اء على ق  جيوز يف حاات خا

القسصم بائمًا بجلعماي رئيس القسصما ويف حاي غياب رئيس القسصم مو شصغور د صصبه يكل  العمير محر معضصاء القسصم 

 . رئيس القسم مو قعيني رئيس له وفقًا ألحكام هذ  القق ةللقيام اهاده اىل حني عودة 

 

 ( :21املادة )

على ال غم وا ورد يف مي قشص يع هخ ا يسصمح ألعضصاء هيئة الترريس يف اجلادعات اجلمع بني دا يتقاوصونه يف   .أ  

 .جادعاقهم ورواقبهم التقاعرية

ضصو هيئة قرريس اانتقاي د، جادعة رمسية اىل جادعة1 .ب سصي العمراء  . جيوز ألي ع رمسية مخ ى اوافقة جمل

سصصصصتم ة لكصافصة الغصايصات  يف اجلصادعتني املع يتني ويف هصذ  احلصالصة قعترب اوصردصة يف اجلصادعصة امل تقصا اليهصا خصردصة د

 .وق قا حقوبه املالية  افة د، اجلادعة امل تقا د ها فور انتهاء عمله فيها اىل اجلادعة امل تقا اليها

الترريس املعني يف اجلادعة ال مسية خردة دسصتم ة يف حاي قعيي ه يف جادعة رمسية قعترب خردة عضصو هيئة . 2

 .اخ ى

 .ا جيوز من يعني عضو هيئة الترريس امللتام باوردة جلادعة يف مي جادعة مخ ى اا اوافقة جادعته ااصلية .ج

 .. ا جيوز من قاير س، عضو هيئة الترريس على سبعني عادًا1 .د

شصصغا رقبة  ( د، هذ  القق ةا جيوز مترير1ورد يف الب ر )على ال غم وا .2 ضصصو هيئة الترريس الذي ي خردة ع

معماله  ملمارسصةسص وات شص يلة من يكون ائقًا صصحيًا  فسص ة ملرة ا قاير على مخس ااسصتاذية يف اجلادعة سص ة

 .(12).اجلادعةاأل ادميية بق ار د، جملس العمراء ب اءط على قوصية دربرة د، اجملالس املختصة يف 

 

 : عضو هيئة الترريس يف اجلادعة هو(: 22املادة )

 .م. األستاذ

 .ب. األستاذ املشارض

 . ج. األستاذ املساعر

 . د. املررس

 .هـ. املررس املساعر

 .و. األستاذ املمارس

 

 



 :(23املادة )

اجلادعة ويق ها جملس األد اء للألادعة ال مسية دوازنة دسصتقلة خاصصة بها يعرها ال ئيس ويوافك عليها جملس   .أ  

 .ويصادق عليها اجمللس

شصصها جملس اجلادعة وقوافك عليها . 1   ب.  صصصة بها يعرها ال ئيس وي اب سصصتقلة خا صصصة دوازنة د للألادعة اوا

 . اايئة ويق ها جملس األد اء ويصادق عليها اجمللس

سصصابات املالك مو اايئة يف احر الب وض يف اململكة . 2         سصصتقا ع، ح سصصاب خاص د صصصة ح يقتح للألادعة اوا

دبقا ملوازنتها التشغيلية الس وية دضافًا اليها دا يتم ختصيصه دبقًا للقق ة )م( د،  قودع فيه خمصصات اجلادعة

 . ( د، هذا القانون ويتم اانقاق د ه بق ار د، ال ئيس25املادة )

 .ج. لق ع اجلادعة ال مسية دوازنة دستقلة يعرها رئيس الق عا ويوافك عليها جملس اجلادعة ويق ها جملس األد اء

شصصها جملس اجلادعة وقوافك عليها اايئة ويق ها د. لق ع اجل سصصتقلة يعرها رئيس الق ع وي اب صصصة دوازنة د ادعة اوا

 .جملس األد اء

 

 (24املادة )

 : قتجلل  املوارد املالية للألادعة وا يلي م. 

 .ال سوم الرراسية .1

 . ريع مدوااا امل قولة وغري امل قولة .2

شصصاريع  .3 صصصا د، امل شصصارية وحبثية للكليات واملعاهر وامل ا ا ودا يتح سصصت سصصية وا شصصلة قرري صصصا د، من دا يتح

 . اانتاجية وامل افك اجلادعية

صصرر  .4 شص يلة دوافقة جملس الوزراء إذا  انت د، د صصايا والتربعات والوب   سصاعرات واابات وامل ح والو امل

 . غري مردني

 . مي إي ادات مخ ى .5

 .وارد املالية للألادعة ال مسية دا خيص  اا د، دبالغ يف املوازنة العادة للرولةب. يضا  للم

 .ق شجل يف اجلادعة وحرة ربابة وقربيك داخلي ويعني دري ها بق ار د، جملس األد اء. 1      ج.

شصصص ةا وقتوىل د اببة األدور اادارية واملالية يف اجلادعةا . 2          سصصصؤولة مدام جملس األد اء دبا قكون الوحرة د

 . وعليها ققريم ققاري  ربعية ونص  س وية وس وية إىل جملس األد اء

صصصادبة . 3        سصص وي إىل اجمللس للم سصص وي والتق ي  ال صصص  ال سصصخة ع، التق ي  ن ي فع رئيس جملس األد اء ن

 . ليهماع

  

 

 



 :(25املادة )

( د، 24د، دوازنتها السص وية د، دواردها املالية الواردة يف املادة )  %(5)ختصص  اجلادعة دا ا ققا نسصبته ع، م. 

شصصصص  واملؤمت ات العلميصة واايقصاد صصصصصوي على درج    هصذا القصانون ألغ ا  البحصث العلمي واابتكصار وال  للح

والر تورا ا على من ا ققا ال سصبة املخصصصصة للبحث العلمي واابتكار وال شص  واملؤمت ات العلمية ع، املاجسصتري 

 %(.1) %( وا ققا ال سبة املخصصة لإليقاد ع،3)

ب. يتم حتويا القائض د، ال سصبة املخصصصصة وفك محكام القق ة )م( د، هذ  املادة لصان ص روق دعم البحث العلمي 

صصصوص عليها يف قلك  واابتكار إذا ا صصصها ألي د، األغ ا  امل  صصصي سصص وات د، قاريخ خت صصص   خمي مربع  ق

 . الققـ ة

%( على األبا سص ويًا د، دوازنتها 2ج. خيصص  للألادعة ال  دضصى على قجلسصيسصها عشص  سص وات فجل ث  دا نسصبته )

ها وصيانتها وحتريث جتهيااقها ( د، هذا القانون اعادة قجلهيا دباني24الس وية د، دواردها الواردة يف املادة )

 .والب ية التحتية فيها

 

 :(26املادة )

 .قعر مدواي اجلادعة ال مسية مدواا عادة حتصا وفقًا لقانون حتصيا األدواي العادة م. 

سصصصهيمت ال  قتمتع بها الوزارات والروائ  احلكودية  ما قعقى  ب. قتمتع اجلادعة ال مسية جبميع ااعقاءات والت

 .و ائ  مو رسوم حكودية مو بلرية دهما  ان نوعهاد، مي 

 

 :( 27املادة )

شصصص يع مخ ا قتوىل اجلادعة ال مسية وداخا ح دها اواص القيام باألعماي واوردات  .م على ال غم وا ورد يف مي ق

صصوص عليها يف هذا  ضصيها حتقيك مهرافها وغاياقها امل  ضص ورية ال  يقت سصائا وامل افك ال العادة ييعها وقوفري الو

سصصائا ياية وتلكاقها ودوجوداقها اا  شصصاءات ال  حتتاج إليها وفقا القانون وقوفري و يف ذلك إبادة األب ية واان

 . للت ظيم الذي قق ر  واملخللات والتصاديم ال  ق اها د اسبة

شصصص قها  سصصصة اجلادعة ال مسية وف وعها ود  وصصصني خليًا د، ال ئيس والذي، يعملون على ح ا ب. يكون للموفقني املقو

 .وذلك يف حرود اختصاصاقهموحقظ األد، الراخلي فيها صقة الضابلة العرلية 

 

 : على ال غم وا ورد يف بانون الش  ات ومي قش يع هخ (: 28املادة )

م. قكون اايئة دسصؤولة دباشص ة ع، ال ققات واملشصاريع ال ممسالية اانشصائية واملباني وامل افك والصصيانة المزدة للألادعة 

 . حس  اولة املعتمرة د، جملس األد اءاواصة املوافك عليها د، اايئة وقربري دوارد متويلها 

 . ب. ا جيوز للهيئة الترخا بةدارة شؤون اجلادعة األ ادميية بجلي صورة  انت



ج. متسصك اجلادعة اواصصة احلسصابات والقيود املالية امل ظمة لعملها وفقا للصصوي احملاسصبية املتعار  عليهاا وقكون 

سصصصتخ جة د  سصصصابات والتقاري  اوتادية امل سصصص  بانوني قعي ه اايئة اذ  احل وصصصعة للتربيك د، ببا حما ها خا

 . الغاية

 

  :(29املادة )

  جيتمع  ا جملس د، اجملالس امل صوص عليها يف هذا القانون برعوة د، رئيسه مو و، ي وب ع ه يف حاي غيابه م.

 . ب. ل ئيس اجلادعة دعوة مي د، جمالسها لمجتماع باستث اء جملس األد اء

سصصه لعقر اجتماع له ا وعلى رئيس  ضصصاء مي جملس ققريم دل  إىل رئي صصص  مع اجمللس يف ج. جيوز ملا ا يقا ع، ن

 .هذ  احلالة دعوقه لمجتماع خمي مخسة عش  يودا د، قاريخ ققريم اللل  إليه

 

صصصاب القانوني اجتماع  يتجلل  :(30املادة ) ضصصور األغلبية مال  صصصوص عليها يف هذا القانون حب ي جملس د، اجملالس امل 

 .احلاو ي،املللقة ألعضائها وقتخذ ب اراقه بجل ث ية مصوات معضائه 
 

صصصادر (: 31) املادة صصصادرة ع، مي جملس إىل اجمللس الذي يعلو  د قبة ويكون الق ار ال جيوز ااعقا  على الق ارات ال

 . ع ه ب ارا نهائيا
 

للألادعة ال مسية إنشصاء صص اديك لإلسصكان واادخار وااسصتثمار والتربعات والللبة ومي صص اديك مخ ى خت   (:32املادة )

شصخصصية  صص روق الللبة بال صص روق التربعات و سصتث اء  صص روق با سصية والعادلني فيهاا ويتمتع  ا  اايئة الترري

ها وشص وط اانتسصاب إليها وااشصقاض يف مي ااعتباريةا وحترد األحكام املتعلقة بةنشصائها وغاياقها ود يقة إدارق

 . د ها وال سوم املققبة على ذلك وقصقيتها وسائ  األدور املتعلقة بها اوج  منظمة قصرر اذ  الغاية
 

سصة غري مردنية مو مي  (:33املادة ) سص شص يعات مخ ى دتعلقة بالتعليم العالي على مي دؤ سص ي محكام هذا القانون ومي ق ق

 . التعليم العالي داخا اململكة دهما  انت الصقة القانونية للألهة ال  قتبعها ف ع اا يتوىل

 ( :34املادة )

جمللس مد اء اجلادعة اواصة إعراد دش وعات األنظمة الراخلية اا ورفعها إىل اجمللس اب ارها على من يتضم، . م 

 .اجلادعات ال مسية باستث اء سلم ال واق ا إن وجرذلك اعتماد نظام اايئة الترريسية امللبك يف مي د، 

شصصار اليها يف القق ة )م( د، هذ  املادةا يعما باألنظمة املعموي بها يف اجلادعة األردنية ب.  اىل حني اعتماد األنظمة امل

 .يف حاي عرم اعتماد اجلادعة اواصة نظادًا خاصًا بها
 

صصصرر (35املادة ) جملس الوزراء األنظمة المزدة لت قيذ محكام هذا القانون اا يف ذلك األنظمة التالية املتعلقة باجلادعات  ي

 (13): ال مسية



سصصصصاعصري البحصث والتصرريس واملعصاري، واملتعصابصري، واملوفقني  .أ   وصصصص ي، ود ضصصصصاء هيئصة التصرريس واحملصا قعيني مع

سصتخردني وييع العادلني يف اجلادعة وقثبيتهم وق  بيتهم ونقلهم وانترابهم وإعارقهم ود حهم ااجازات اا وامل

سصتقااقهم وإنهاء خرداقهم وقعيني حقوبهم وواجباقهم  يف ذلك إجازة التق د العلمي وااجازة دون راق  وببوي ا

 . الوفيقية واملالية وسائ  الشؤون املتصلة بعملهم اجلادعي

 . شؤون اانتقاي والسق  والتجلدني الصحي .ب

 .وققييم مداء القيادات األ ادميية يف دؤسسات التعليم العاليدساءلة    .ج

 .وارسة العما األ ادميي يف اجلادعات والكليات اجلادعية .د

 .األدور املالية وشؤون اللوازم واألشغاي .ه

 . د ح الررجات والشهادات وحترير ش ودها ومسسها وبواعرها وإج اءاقها .و

 .ملوفري، والش وط املتعلقة باايقادالبعثات العلمية اا يف ذلك اانقاق على ا .ز

 . مدور البحث العلمي .ح

 

سصصا ، الللبة ومي ( : 36املادة ) سصصية والعادلني والللبة ود صصصة ب وادي اايئة الترري صصصرر جملس اجلادعة التعليمات اوا ي

 .مدور مخ ى قتعلك بجلنشلة الللبة ااجتماعية والثقافية

 

 .رمسية يتعار  دع محكام هذا القانون  يف بانون مي جادعةا يعما بجلي ن  ورد ( : 37املادة )

 

وقعريمقه على من يستم  العما باألنظمة والتعليمات  2009( لس ة 20يلغى بانون اجلادعات األردنية ربم )( : 38املادة )

 .مو يستبري غريها بها وفقا ألحكام هذا القانون  الصادرة اقتضا  اىل من قعري مو قلغى

 

 . رئيس الوزراء والوزراء دكلقون بت قيذ محكام هذا القانون( : 39)املادة 

  

 

 

صممموا املواد ) يمل ن عمد عمات مبوجم  ( 35)( 21( )11( )10( )9( )8( )7( )1مت ت جلمام قمانون ا عمدل ل قمانون امل ال

 16/9/2019( من اجلريدة الرمسية تاريخ 5595املنشور بالعدد رقم ) 2019( لسنة 18رقم )األردنية 

 

 .14/2/2019نص تفسريي ُنقش جبلسة جملس التعليم العالي الثالثة تاريخ /و(: 10املادة ) )*(:  

 


