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مقـدمة
تسعى جامعة البترا في الوقت الحاضر إلى توفير جملة من فرص التعلّم والتطوير ،تتصل بالتحسين
الذاتي ،وجودة الخدمات ،واالعتراف الوطني واإلقليمي والدولي.
لقد بذلت جامعة البترا جهدا ً كبيرا ً لتحقيق إجراءات ضمان الجودة ،فكانت هي الجامعة األردنية
األولى ،التي تفوز بشهادة ضمان الجودة ،التي منحتها إياها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
األردنية .ومما يبعث على السرور والرضا أن نرى إخالصنا لمثُلنا وتقدمنا قد اعترفت بهما مثل
مشرفا ً لنا ،ونحن نمضي في العمل قدما ً
هذه الهيئة الموقرة .إن هذا اإلنجاز المنقطع النظير ،يعدّ
ّ
نحو تحقيق سمعة دولية .لقد عقدنا العزم للحفاظ على مسيرتنا في تحقيق التميّز في الخدمات وجودة
التعليم الرفيع.
وبنا ًء على هذه النجاحات ،وفي إطار سعي الجامعة للحصول على اعتماد دولي من هيئات اعتماد
دوليه معترف بها ،مثل جمعية  New Englandللمدارس والكليات ،وهيئة اعتماد الهندسة
والتكنولوجيا ،ومن أجل تأكيد التزامها بشفافية عملياتها وتكاملها ،قررت جامعة البترا ترجمة
تشريعاتها (قوانينها الداخلية وأنظمتها) من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية في دليل ،يعدّ خطوة
إلى األمام باتجاه هذا الغرض.
صص الجزء األول للقوانين الداخلية للجامعة،
تتألف مادة هذا الدليل من جزءين مستقلينُ .خ ّ
صص الجزء الثاني ألنظمة الجامعة ،التي تضم خمس فئات :هيئة التدريس ،وهيئة الموظفين،
و ُخ ّ
والطلبة ،والمراكز والوحدات ،وأنظمة الخدمات العامة.
تُعدّ القوانين الداخلية واألنظمة الواردة في هذه الدليل نافذة المفعول ابتدا ًء من التواريخ المذكورة
فيها .وبحلول الوقت الذي يتم فيه نشر هذا الدليل ،ستتم بعض التغييرات التي ستدرج في الدليل
الالحق.
وال بد من اإلشارة هنا إلى أن الجامعة لكونها قد حصلت على رخصة مؤسسة للتعليم العالي من
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية ،وحازت على اعتماد هيئة اعتماد التعليم العالي
األردنية ،فإن قوانينها الداخلية وأنظمتها قد صدرت ،و ُ
ش ّرعت استنادا ً إلى تشريعات الوزارة ذات
الصلة ،ومعايير هيئة االعتماد ،وهي مترجمة اآلن إلى اللغة اإلنجليزية ،ومنشورة في دليل منفصل.

1

رسالة من رئيس الجامعة
نحن في جامعة البترا نؤمن إيمانا ً راسخا ً بأن الجامعة تعدّ المحور ،الذي تدور حوله عجلة البحث
األصيل ،واإلسهام في تحسين مجتمعنا.
فمنذ تأسيس جامعة البترا عام  ،1991سعت الجامعة لتقديم المعرفة عبر سلسة واسعة من الحقول،
مثل :التربية ،واآلداب ،والعلوم ،وتكنولوجيا المعلومات ،والصيدلة ،وإدارة األعمال.
لقد سعت جامعة البترا سعيا ً حثيثا ً ومتواصالً لخدمة مجتمعها المحلي واإلقليمي ،ولخدمة البلدان
التي ترتبط معها بروابط وثيقة من التعاون.
كما وفرت الجامعة حرما ً جامعيا ً أخضر وديّا ً وخاليا ً من التدخين ،لحث الطلبة وأعضاء هيئة
التدريس على التفاعل اإليجابي مع بيئتهم .وتفتخر الجامعة بامتالكها لبنية تحتية للطاقة الخضراء
الكاملة (المتجددة) ومرافق تدوير المياه" ،وحرم جامعي يسهل السير فيه" ،يتصف باألمن والمودة،
من أجل تحفيز التبادل الحر لألفكار والتعبير بين الطالب من مختلف الكليات.
لقد حازت جامعة البترا على شهادة  En ISO 9001:2008إلدارة التعليم العالي ودعمه ،وشهادة
ضمان الجودة من هيئة اعتماد التعليم العالي ،وشهادة االعتماد األمريكي  ABETلتخصصي علم
الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات ،وشهادة االعتماد األمريكي  ACPEلتخصص الصيدلة ،وشهادة
االعتماد البريطاني  ASICلتخصصي أدب اللغة االنجليزية والترجمة ،وشهادة االعتماد األلماني
األوروبي لتخصص الكيمياء  ، ASIINكما وحصلت الجامعة على إعتماد لكافة كليات الجامعة
من هيئة االعتماد البريطاني .ASICكما أنها حصلت على تصنيف أربعة نجوم في  ،QSوترتيب
 ، Webometricsوتحتل المرتبة األولى على الجامعات الخاصة والثالثة على كافة الجامعات في
ترتيب .GreenMetrics
صل المقررات والمواد العلمية ،وعملية التعليم والبحث
وتسعى جامعة البترا إلى تحقيق الجودةَ ،و َو ْ
العلمي بالصناعة ،وسوق العمل ،والقطاعين العام والخاص ،والمجتمع بوجه عام.
وتطمح جامعة البترا ألن تكون "الخيار األفضل" في األردن وفي المنطقة للمتعلمين والباحثين،
وتعمل على خلق بيئة أكاديمية وثقافية واجتماعية ،تؤدي إلى جودة التعلم ،واإلبداع ،واالبتكار،
وتهيئة فرص البحث .وبتطبيق ما ذُكر أعاله ،تعزز الجامعة كفاءات العاملين فيها ،وتوفر خدمة
فاعلة للمجتمع ،وتهيئ طلبتها ليكونوا قادرين على التفكير اإلبداعي والنقدي والتعلم مدى الحياة،
وبذلك تم ّكنهم من التنافس تنافسا ً فاعالً في سوق العمل.
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قانون رقم ( )17لسنة 2018
)(1
قانون التعليم العالي والبحث العلمي
المادة (:)1

يسمى هذا القانون ( قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة  ) 2018ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الــــوزارة
 :وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الـوزيـــر
 :التعليم الذي ال تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة
التعليـم العالي
الثانوية العامة أو ما يعادلها.
 :مجلس التعليم العالي المشكـل بمقتضـى أحكام هذا القانون.
المجلـــس
 :رئيـــس المجلــس.
الرئيـــس
:المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع
مؤسسات
التعليم العالي متوسطة أو غيرها.
:مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية ال تقل مدة دراستها عن عام
حقـل
أكاديمي كامل في أي من مؤسسات التعليم العالي ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح
التخصص
إلى الحصول على شهادة في هذا الحقل.
:صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
الصنــدوق

المادة (:)3

يهدف التعليم العالي إلى تحقيق الغايات التالية:-
أ  -إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع
بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.
ب  -ترسيخ العقيدة اإلسالمية وقيمها الروحية واألخالقية وتعزيز االنتماء الوطني والقومي.
ج  -ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل األكاديمي وحق التعبير واحترام
الرأي اآلخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.
د  -توفير البيئة األكاديمية والبحثية والنفسية واالجتماعية الداعمة لإلبداع والتميز وصقل
المواهب واالبتكار والريادة.
هـ  -تنمية االهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية.
و  -اعتماد اللغة العربية لغة علمية تعليمية تعلمية في مختلف مراحل التعليم العالي ،ودعم
ي لغة عالمية لغة مساندة لها.
التأليف العلمي بها والترجمة منها وإليها ،واعتبار أ ّ
ز -اإلسهام في تنمية المعرفة في مجاالت العلوم و اآلداب والفنون وغيرها ،وبناء نواة علمية
تقنية وطنية قادرة على الربط بين األوساط البحثية ،وتوجيه البحث العلمي وتطويره نحو توليد
المعرفة واالنتاج الصناعي والتكنولوجيا.
ح  -تنمية قدرات الدارسين بلغة أجنبية واحدة على األقل في ميادين تخصصاتهم وإكسابهم
مهارات مناسبة الستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.
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ط  -تشجيع البحث العلمي واالبتكار ودعمهما ورفع مستواهما خاصة البحث العلمي التطبيقي
الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.
ي – االرتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها ،وزيادة القدرة التنافسية
العالمية لها من خالل تنمية قدرات أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية فيها ومواكبة التطورات
في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودمجها في التدريس والبحث والحصول على االعتماد
الدولي للمؤسسات والبرامج.
والتنوع بين مؤسسات التعليم العالي لتمكينها من التركيز على البحث العلمي
ك – تشجيع التمايز
ّ
واستقطاب الكفاءات العلمية المتميزة له من جهة ،والتدريس لتخريج الكوادر البشرية الالزمة
لسد حاجات سوق العمل من جهة ثانية.
ل  -إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي
من جهة أخرى ،لالستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين
عن طريق االستشارات والبحث العلمي التطبيقي.
م  -توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع
الدول ومؤسساتها التعليمية والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية واإلسالمية واألجنبية
وتوسيع ميادينه في االتجاهات الحديثة والمتطورة.
المادة (:)4

تتولى الوزارة المهام والصالحيات التالية:
أ  .تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجاالتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية
في نطاق مؤسسات التعليم العالي.
ب .التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة لالستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية
واالستشارية لديها.
ج .عقد االتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع المؤسسات ذات
العالقة في الدول العربية واإلسالمية واألجنبية والهيئات االقليمية والدولية.
د .تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العالقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية
.
هـ .االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية ،ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق
نظام يصدر لهذه الغاية.
و .وضع أسس إيفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة
وخارجها ،وتنظيم شؤون اإليفاد واإلشراف عليه.
ز .متابعة شؤون الطلبة األردنيين في الخارج.
ح .تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها ،وأمور الوفود العلمية بالتعاون
والتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
ط .إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه
.
ي .تزويد المجلس بأي دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات عالقة بالتعليم العالي
والبحث العلمي.
ك ) .(2تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وتحديد رسوم ترخيصها
والجزاءات التي تفرض على المخالفة منها وفقا ً لنظام يصدر لهذه الغاية.
ل .تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفقا ً لنظام يصدر لهذه الغاية.
م ) .(3تنظيم شؤون فروع الجامعات األجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي
ومكاتب إرتباطها وفقا ً لنظام يصدر لهذه الغاية.
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ن .تنفيذ االتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول األخرى وفقا ً لنظام يصدر لهذه
الغاية.
المادة (:)5

المادة (:)6

أ .يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
 .1أمين عام الوزارة.
 .2أمين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.
 .3رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة.
 .4ثالثة أكاديميين من ذوي الخبرة واالختصاص ممن يحملون رتبة األستاذية.
 .5اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص.
 .6مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة األردنية.
ب .1 .يعين األعضاء المنصوص عليهم في البندين ( )4و( )5من الفقرة (أ) من هذه المادة
وتنهى عضوية أي منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن
يقترن قرار التعيين باإلرادة الملكية السامية.
 .2تكون مدة عضوية األعضاء المنصوص عليهم في البند ( )1من هذه الفقرة ثالث
سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 .3يشترط في أي من األعضاء المنصوص عليهم في البند ( )1من هذه الفقرة أن ال يكون
وزيرا ً أو عضوا ً في مجلس األمة أو رئيسا ً لمؤسسة تعليمية أو نائبا ً للرئيس أو موظفا ً
فيها أو رئيسا ً لمجلس أمناء مؤسسة تعليمية أو عضوا ً فيه أو شريكا ً أو مؤسسا ً لشخص
معنوي يمللك مؤسسة تعليمية خاصة.
ج .يختار المجلس من بين أعضائه نائبا ً للرئيس.
د(4) .يشكل المجلس لجانا ً دائمة ومتخصصة برئاسة أحد أعضائه على أن يكون من بينها
اللجنة األكاديمية واللجنة اإلدارية والمالية واللجنة القانونية.
هـ .يشكل المجلس أي لجان مؤقتة لدراسة المواضيع التي تتم إحالتها إليها ،وتقديم التوصيات
بشأنها إلى المجلس ،وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
أ .يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية:
 .1رسم سياسات التعليم العالي في المملكة ،ووضع استراتيجيتها ورفعها إلى مجلس
الوزراء التخاذ القرار الالزم بشأنها.
 .2وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقاللية مؤسسات التعليم العالي والعمل على
تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها ضمن إطار قوامه التشاركية والمساءلة
والشفافية ضمانا ً لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظا ً على ممتلكاتها.
 (5) .3الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وأي فروع لها داخل المملكة أو خارجها
أو الغائها وإنشاء التخصصات والبرامج من مختلف المستويات التي تدرس فيها أو
تعديل أي منها أو إلغائها وفقا ً للمتطلبات والمتغيرات وبما ال يتعارض مع قانون اعتماد
مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها النافذ.
 .4توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفقا ً ألسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية
.
 .5تشجيع مؤسسات التعليم العالي على ايجاد بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة ،واتباع
منظومة التعلم االلكترونية.
 .6وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ،بما يتوافق مع
استراتيجية التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها.
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 .7التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات األردنية الرسمية
وأعضائها.
ً
 .8التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات األردنية الرسمية وفقا لقانون الجامعات األردنية
النافذ.
ً
 .9تعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة وفقا لقانون الجامعات
األردنية النافذ.
 .10تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناء على تنسيب مجالس أمنائها وفقا ً لقانون
الجامعات األردنية النافذ.
 .11الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي واألكاديمي والتقني مع مؤسسات التعليم
العالي األردنية وغير األردنية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى
الحصول على درجات علمية شريطة أن تكون من مؤسسات التعليم العالي التي تعترف
بها الوزارة.
 .12اصدار التعليمات المالية واالدارية الالزمة لعمل المجلس واللجان التابعة له والمنبثقة
عنه والوحدات ذات العالقة في الوزارة المرتبطة بعمل المجلس.
.13اقتراح مشروعات القوانين واألنظمة المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الرسمية،
ورفعها لمجلس الوزراء الستكمال اإلجراءات الدستورية بشأنها.
 .14المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات المالية الختامية لمؤسسات التعليم العالي،
ومناقشة تقاريرها السنوية ،وإصدار القرارات الالزمة بشأنها.
.15المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة
وعلى التقرير السنوي الذي تعده الوحدة التنظيمية المختصة بالرقابة والتدقيق الداخلي
في الجامعات الرسمية.
 .16االطالع على تقرير ديوان المحاسبة السنوي الذي يخص الجامعات الرسمية واتخاذ
االجراءات المناسبة بشأنه.
ب .يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد
مؤسسات
التعليم العالي وضمان جودتها ووفقا ً ألحكام قانونها:
.1
.2
.3
.4
المادة (:)7

)(6منح أو إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر.
إيقاف القبول في مؤسسات التعليم العالي إيقافا دائما ً أو مؤقتا ً.
إغالق مؤسسة التعليم العالي إغالقا مؤقتا ً أو دائما ً.
تشكيل لجنة لإلشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي.

أ .يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ،ويكون االجتماع قانونيا ً
بحضور ثلثي أعضائه على األقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ،ويصدر
قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه الرئيس.
ب .يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس ،يتولى تنظيم جدول أعمال
اجتماعاته ،وتدوين محاضر جلساته ،وحفظ قيوده وسجالته ،ومتابعة تنفيذ قراراته
وأي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.
ج .يضع المجلس التعليمات الالزمة لتنظيم اجتماعاته.
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المادة (:)8

تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان:
أ .وحدة السياسات والتخطيط ،وتتولى المهام التالية:
 .1جمــع البيانــات المتعلقــة بمختلـف جوانــب قطـــاع التعليم العالـي وتحليلها لقياس
مؤشرات األداء الرئيسية لمؤسسات التعليم العالي.
 .2إجراء الدراسات والبحوث الالزمة لتطوير قطاع التعليم العالي.
 .3تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية والبشرية.
 .4أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
ب .وحدة تنسيق القبول الموحد ،وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات األردنية
الرسمية وفقا ً للسياسة
العامة التي يضعها المجلس ،إضافة إلى أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.

المادة (:)9

أ .ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار) يهدف إلى
تشجيع البحث العلمي التطبيقي واالبتكار في المملكة ودعمهما.
ب .يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك المالية واالدارية منها بمقتضى
نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (:)10

أ .تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
 .1ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.
 .2فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات واإليفاد واالبتعاث
التي لم تصرفها الجامعات األردنية إذا مضى على عدم
صرفها أربع سنوات.
 .3الريع المتأتي من براءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية واالستثمارات التكنولوجية
المدعومة من الصنــدوق.
 .4أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه  ،شريطة موافقة المجلس إذا كانت من
مصدر أردني ،وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
ت .تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة (:)11

يعتبر صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث
العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )23لسنة ،2009
وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه  ،كما يتحمل
االلتزامات المترتبة عليه.

المادة (:)12

أ .تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة،
ويحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر األمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر
لهذه الغاية.
ب .تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات وتصديقها أو تصديق
شهادات الدورات وشهادات الخبرة ألعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم
العالي ،ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
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المادة (:)13

يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (:)14

يلغى ( قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )23لسنة  ) 2009وما طرأ عليه من تعديالت
على أن يستمر العمل باألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل
غيرها بها وفقا ً ألحكام هذا القانون.
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (:)15

( )1منشور في العدد ( )5513من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ . 2018/5/2
( )2عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم ( )17لسنة  2019المنشور على الصفحة رقم ( )5154من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5595تاريخ 16/9/2019
( )3عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم ( )17لسنة  2019المنشور على الصفحة رقم ( )5154من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5595تاريخ 16/9/2019
( )4عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم ( )17لسنة  2019المنشور على الصفحة رقم ( )5154من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5595تاريخ 16/9/2019
( )5عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم ( )17لسنة  2019المنشور على الصفحة رقم ( )5155من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5595تاريخ 16/9/2019
( )6عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم ( )17لسنة  2019المنشور على الصفحة رقم ( )5155من عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5595تاريخ 16/9/2019
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قانون رقم ) (18لسنة  2018وتعديالته
قانون الجامعات األردنية

)(1

المادة (:)1

يسمى هذا القانون (قانون الجامعات األردنية لسنة  )2018ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
 :مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.
الجامعـــة
 :مجلس التعليــم العــــالي.
المجلس
 :مجلس أمناء الجامعة المعين وفقا ً ألحكام هذا القانون.
مجلس
األمناء
 :رئيــس الجامعــــــة.
الرئيـــس
 :عميد الكلية أو المعهد أو عميد النشاط الجامعي.
العميـــد
 :أي شركة أو جمعية أو مؤسسة ،تملك الجامعة الخاصة،
المالك
ً
ومسجلة وفقا ألحكام التشريعات النافذة.
 :مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة اإلدارية
الـهيئــة
للجمعية أو المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة.

المادة (:)3

تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري ،ولها
بهذه الصفة حق تملك األموال المنقولة وغير المنقولة ،واجراء التصرفات
القانونية جميعها بما في ذلك ابرام العقود ،وقبول الوقف والمساعدات
والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها االقتراض بموافقة مجلس الوزراء
كما ولها حق التقاضي والقيام باألعمال واإلجراءات القانونية والقضائية
جميعها ،وان تنيب عنها في اإلجراءات القضائية الوكيل العام او اي محام توكله
لهذه الغاية.

المادة (:)4

أ .تنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس ،بناء على طلب مقدم من
المالك ،و فقا للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه
الغاية ،على أن يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خالل مدة ال
تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه.
ب .يكون للمالك حق تملك األموال المنقولة وغير المنقولة وحق
االقتراض والرهن وقبول الرهن.
ج .مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ،تتمتع الجامعة الخاصة
بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري ،ولها بهذه الصفة إجراء
التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وإبرام العقود
ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح
والوصايا بموافقة مجلس الوزراء.
د .تنظم العالقة بين الهيئة والجامعة بنظام يضمن االستقالل االكاديمي
واالداري إلدارة الجامعة.
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المادة (:)5

تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد
نفاذه.

المادة (:)6

أ .الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي
والبحث العلمي ،وتنفذ سياساتة وتقوم بما يلي:
 .1وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية.
 .2عقد االمتحانات.
 .3منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
ب .1.تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيالت بما تحتاج إليه من وظائف في
أجهزتها العلمية والفنية واإلدارية وغيرها ويعين شاغلو هذه الوظائف
وفقا ً ألحكام األنظمة النافذة.
 .2يكون للجامعة الخاصة هيكل تنظيمي ناظم ألجهزتها اإلدارية والمالية
والفنية وتتبع إدارات هذه األجهزة للرئيس وتكون احداثات الوظائف فيها
وفقا لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة.

المادة (:)7

أ .للجامعة بقرار من مجلس األمناء بناء ًعلى تنسيب مجلس الجامعة إنشاء
مراكز للتعليم والتدريب واالستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي
برامج خاصة في موقع الجامعة (.)1
ب .1.للجامعة فتح فروع داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على
تنسيب مجلس األمناء(.)2
 .2يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إداريا وأكاديميا لغايات
تطبيق معايير االعتمادين العام والخاص.
ً
 .3يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة ماليا لغايات الموازنة والبيانات
المالية الختامية.
 .4ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس
هذا الفرع.
ج.تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.

المادة (:)8

أ .يكون لكل جامعـة مجلس يسمى (مجلس األمناء) يتألف من رئيس واثني
عشر عضوا ً للجامعات الرسمية ورئيس وأربعة عشر عضوا ً للجامعات
الخاصة ،ممن يحملون الدرجة الجامعيـة األولى كحد أدنى.
ب .مع مراعاة أحكام المادة ( )9من هذا القانون ،يعين رئيس مجلس األمناء
وأعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ج .ينتخب مجلس األمناء من بين أعضائه نائبا ً للرئيس يتولى مهامه عند
غيابه.
د .إذا شغر مركز رئيس مجلس األمنـاء أو أي عضو فيـه ألي ســبب من
األسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقا ً للطريقة التي جرى فيها تعيين
من شغر مركز.
ً
ً
ه .ال يجوز للرئيس أو من كان رئيسا سابقا للجامعة أن يعين رئيسا لمجلس
أمنـائها قبل مرور مدة ال تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه ،كما
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ال يجوز لعضو هيئة التدريس أو الموظف العامل في الجامعة أن يكون
عضوا ً في مجلس أمنائها من بين أعضائه.
و .ال يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضوا ً في
مجلس أمناء جامعة أخرى.
ز .يشكل مجلس األمناء لجانا أكاديمية وإدارية ومالية وقانونية و له تشكيل
أي لجنة يراها الزمة لدراسة المواضيع التي يحيلها إليها وذلك حسب
اختصاص كل لجنة(.)1
ح .يعقد مجلس األمناء اجتماعاته في الحرم الجامعي مرة كل شهر على
األقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ،وتخصص الجامعة مكانا ً مناسبا ً في
لمجلس األمناء والجهاز اإلداري المساند له لمزاولة أعمالهم وعقد
اجتماعاتهم،على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها
بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات
الخاصة (.)2

ط .يصدر مجلس األمناء التعليمات الالزمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.

المادة (:)9

أ .يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي:
 .1رئيس مجلس األمناء.
 .2أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة األستاذية من خارج الجامعة.
 .3ثالثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة.
 .4أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي.
 .5رئيس الجامعة.
ب .يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي:
 .1رئيس مجلس األمناء بتنسيب من الهيئة.
 .2أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة األستاذية من خارج الجامعة
يختارهم المجلس.
 .3عضوان اثنان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة.
 .4عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي من غير أعضاء الهيئة تنسبهما الهيئة
على أن يكون أحدهما من المجتمع المحلي.
 .5ثالثة أعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها.
 .6رئيس الجامعة.
ج .يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقاالتهم بإرادة ملكية
سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس.
د .تنتهي خدمة رئيس مجلس األمناء وأي عضو فيه في أي من الحاالت التالية.
 .1إنتهاء مدة تعيينه او قبول استقالته من المجلس.
 .2إعفائه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية وبقرار من المجلس
بناء على تنسيب مبرر من المجلس أو الهيئة كل بحسب إختصاصه في الجامعة
الخاصة(. )1
ه .مع مراعاة أحكام البند ( )2من الفقرة (ب) من هذه المادة يعين رئيس واعضاء
مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقاالتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من
المجلس بناء على تنسيب الهيئة.
و .إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه ألي سبب من األسباب
فيعين بديل له بالطريقة نفسها.
ز .تنتهي العضوية في مجلس األمناء حكما في حال تغيب العضو عن حضور ثالثة
اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس األمناء.
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المادة ( :)10يتولى مجلس األمناء المهام والصالحيات التالية:
أ .رسم السياسة العامة للجامعة.
ب .إقرار الخطة السنوية واالستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس
الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ج .تقييم أداء الجامعة من الجوانب جميعها بما فيها األكاديمية واإلدارية والمالية
والبنية التحتية ،ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دورياً.
د .تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة و رئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير
يضعخا المجلس لهذه الغاية.
هــ .تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع ،وذلك بتنسيب
من الرئيس.
و .التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات واألقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة
لها داخل المملكة أو خارجها.
ز.التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات األكاديمية ودمجها في غيرها
أو إلغائها أو وقف القبول فيها(.)1
ح .تــحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعــــة من الطلبة في مختلف
التخصصات.
ط .تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقا لمعايير االعتماد
وضبط الجودة ،وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي
يقرها المجلس(.)2
ي -1-مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية
وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة ،ورفعها للمجلس
للمصادقة عليها ،على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة
الخاصة.
- 2االطالع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى
اإلجابات واالجراءات المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.
ك  -السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها. .
ل  -قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة
مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
م - 1 -الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها من
االتفاقيات بين الجامعة ومثيالتها داخل المملكة وخارجها .
 - 2التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيالتها داخل
المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على
درجات علمية شريطةحصولها على االعتماد الخاص.
ن  -مناقشة مشروعات االنظمة ورفعها الى المجلس الستكماإلجراءات إقرارها حسب
األصول.

س .تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة
وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.
ع .أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس األمناء مما ال تدخل
في صالحيات أي جـهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانـون
والتشريعات المعمول بها في الجامعة.
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المادة (:)11

أ .يكون لكل جامعة رئيس متفرغ إلدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة
للتجديد لمرة واحدة ،على أن يكون أردني الجنسية واشغل رتبة األستاذية
كعضو هيئة تدريس وأن ال يكون عضوا في المجلس(.)1
ب .يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بنا ًء على تنسيب
المجلس(.)2
ج .يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس
األمناء على أن ال يكون شريكا ً أو مساهما ً في المالك أو عضوا ً في الهيئة،
ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس األمناء بناء على
تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس
مجلس األمناء.
د .تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحاالت التالية:
 .1انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته.
 .2اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية ،و بقرار
من المجلس بناء على تنسيب من مجلس األمناء في الجامعة الخاصة.
ه -1 .يمارس الرئيس صالحياته باعتباره عضوا في الهيئة التدريسية
للجامعة ،و يتبع إحدى الكليات أو األقسام األكاديمية فيها.
 -2إذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة إلنتهاء خدمات أعضاء الهيئة
التدريسة في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة
تعيينه المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة.

و .ال يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس ألكثر من أربعة أشهر ويتخذ
المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.
ز .يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية األصلية
مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية األصلية على اساس مدة خدمته فيها ،
وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين
رئيسا لها وتتحملها عنه.
ح .يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقا ألحكام الفقرة) د (من
هذه المادة في إشغال رتبة األستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في
جامعته الرسمية األصلية وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في
االستمرار.
( )1
ط .يجدد تعيين الرئيس بقرار من المجلس .

المادة ( :)12أ.

الرئيس مسؤول أمام مجلس األمناء عن إدارة شؤون الجامعة ،وهو آمر
الصرف فيها ويمارس المهام والصالحيات التالية:
 .1تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات
واألشخاص جميعهم وتوقيع العقود نيابة عنها وفقا للصالحيات
الممنوحة له بموجب هذا القانون والتشريعات المعمول بها في
الجامعة وبما ال يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
 .2إدارة شؤون الجامعة األكاديمية والعلمية والمالية واإلدارية وفقا ألحكام هذا

القانون واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها .
 .3دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى االنعقاد ورئاسة اجتماعاتهما
واإلشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها .
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.4
.5
.6

.7
.8
.9

تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدارستها ورفعها إلى
مجلس األمناء .
إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وتقديمه للهيئة في حال الجامعة
الخاصة ألخذ الموافقة عليه ولمجلس الجامعة في حالة الجامعة الرسمية تمهيدا
لرفعه في الحالتين إلى مجلس األمناء المختص .
تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيها مؤشرات
األداء العالمية في مجاالت التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع
واألنشطة األخرى ،وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقا لاللية
المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس
األمناء .
تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة ،وذلك في الحاالت التي يرى أنها
تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار  ،وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع
فعلى الرئيس عرض األمر على مجلس األمناء التخاذ القرار المناسب بشأنها.
التنسيب لمجلس األمناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء فروع
الجامعة.
أي صالحيات أخرى مخولة له بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة
أو أي مهام يكلفه بها مجلس األمناء.

ب .للرئيس تفويض أي من الصالحيـات المخولـة إليه إلى أي من نوابه أو
العمداء أو المديرين في الجامعـة أو رئيس فرع الجامعة كل في نطـاق
اختصاصه على أن يكون التفويض خطيا ً ومحدداً.
ج .يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صالحياته عند غيابه،
وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس مجلس األمناء أحد نواب
الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله
ويمارس كافة صالحياته الى حين حين رئيس للجامعة وفقا ألحكام هذا
القانون.
المادة ( :)13أ .يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بقرار من مجلس األمناء بناء على
تنسيب الرئيس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،وتنتهي خدمة
أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو بإعفائه من
منصبه بالطريقة ذاتها.
ب .يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية ،واشغل رتبة
األستاذية ،ويجوز في حاالت استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب
الرئيس ممن ال يحملون الجنسية األردنية.
ج .يصدر الرئيس قرارا ً يحدد فيه مهام وصالحيات نوابه ورؤساء الفروع.

المادة ( :)14أ.

يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعـة) برئاسة الرئيس
وعضـوية كل مــن:
 .1نواب الرئيس.
 .2ثالثة من العمــداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما
بينهم.
 .3عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين كل كلية يزيد عدد
أعضاء هيئة التدريس فيها عن خمسة عشر عضوا ينتخبهم أعضاء
هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي ،على أن يراعى
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تمثيل األقسام األكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو
واحد.
 .4ثالثة من مديري الوحدات األكاديميـة والفنية واإلداريـة والمالية في
الجامعــة.
 .5اثنين من المجتمع المحلي.
 .6أ اثنين من ممثلي الطلبة.
 .7أحد خريجي الجامعة.
ب .يتم تعيين أعضاء المجلس المذكورين في البنود ( )4و( )5و( )6و()7
من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة
للتجديد لمرة واحدة.
المادة ( :)15يتولى مجلس الجامعة المهام والصالحيات التالية:
أ .العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجاالت التعليم
والبحث العلمـي والتدريب والخدمة العامة.
ب .دراسة الخطة السنويـة لمشاريـع الجامعة اإلنمائية التي يعدها الرئيس،
ورفعها إلى مجلس األمناء إلصدار قراره بشأنها .أما إذا كانت الجامعة
خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس
االمناء.
ج .مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها الستكمـال اإلجراءات
الالزمة بشأنها.
د .مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة و حسابها الختامي السنوي
وبياناتها المالية والموافقة عليها تمهيدا ً لرفعها لمجلس األمناء.
ه .الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيدا ً لرفعها إلى
مجلس األمناء.
و .النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.
المادة ( :)16أ .يكون لكل جامـعـة مجـلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسـة الرئيس
وعضوية كل من:
 .1نواب الرئيس.
 .2عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.
ب .يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصالحيات التالية:
 .1التوصية لمجلس األمناء بإنشاء الكليات والمعاهد واألقسام والمراكز
العلمية داخل المملكة.
 .2التوصية لمجلس األمناء بإنشاء البرامج والتخصصات ودمجها في
غيرها أو وقف القبول فيها أو إلغائها.
 .3تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من
فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم اإلجازات بما في ذلك
إجازة التفرغ العلمي واإلجازة دون راتب وقبول استقاالتهم وإنهاء
خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية إلى أخرى داخل الجامعة.
 .4تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم األكاديمية وأساليب
تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
 .5إيفـاد أعضــاء هيئـــة التدريـس والمحاضريـن المتفرغـين ومساعدي
البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال األكاديمي في الجامعة
في بعثات ومهام علمية ودورات تدريبية وفقا ً لنظام اإليفاد المعمول
به في الجامعة.
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 .6أ -دراسة مشروعات الخطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات
والمعـاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.
ب-وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية و مستوى البرامج
والخريجين في الجامعة ورفعها إلى مجلس األمناء إلقرارها.
 .7تقييم مستوى األداء األكاديمي واإلداري والتحصيل العلمي في
الجامعة ضمن معايير و ضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام
التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس األمناء.
 .8التنسيب لمجلس األمناء بأسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في
حقول التخصصات ضمن الطاقات االستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها
من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وااللتزام بها.

 .9منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
 .10إنشــاء كراســـي األستــاذية.
 .11التوصية لمجلس األمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة.
 .12النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل األكاديمي في الجامعة مما
يعرضه الرئيس عليه وال يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقا
ألحكام التشريعات النافذة.
 .13وضع التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام األنظمة ذات العالقة بالعمل
األكاديمي في الجامعة.
المادة ( :)17أ .يعين العميد بقرار من مجلس األمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين
قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد اشغل رتبة األستاذية ،وتنتهي
خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة
ذاتها.
ب.يكون عميد الكلية مسؤوالً عن إدارة الشؤون االكاديمية واإلدارية والمالية
للكلية وأمور البحث العلمي فيها ،ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية
ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا ً إلى الرئيس في نهاية كل عام
دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.
ج.يجــوز لمجلس األمناء بتنسيـب مـن الرئيـس وفـي حاالت خاصـــة وحسـب
تقديره تعيـين أحـد أعـضــاء هيئــة التدريـس مــن الرتب األخرى قائما ً
بأعمـال عميد الكلية ،وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو
بتعيين بديل له.
د .للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة
األستاذية ،لمدة سنة قابلة للتجديد ،ويتولى نائب العميد القيام باألعمال والمهام
التي يكلفه بها العميد وممارسة الصالحيات التي يفوضها إليه ،على أنه يجوز
عند الضرورة وبموافقة مجلس األمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية
ممن لم يشغلوا رتبة األستاذية نائبا ً للعميد.
ه .1 .يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صالحياته عند غيابه.
 .2في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام
بأعمال العميد وممارسة صالحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفق
أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
 .3في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة
التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صالحياته الى حين تعيين عميد
للكلية وفق ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة
أشهر.
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المادة ( :)18يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي
نشاط جامعي ،ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب األنظمة
والتعليمات المعمول بها في الجامعة ،ويتم تعيينهم وفق أحكام المادة ( )17من
هذا القانون.
المادة ( :)19أ .يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل
من:
 .1نواب العميد.
 .2رؤساء األقسام األكاديمية في الكلية.
 .3ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية
في القسم في مطلع كل عام دراسي.
 .4اثنين من خارج الجامعة من ذوي االختصاص والخبرة يعينان بقرار
من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب .يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بنا ًء على
تنسيب الرئيس يتكـون من رئيس وثالثة أعضاء على األقل يمـارس
صالحيـات عميد الكلية ومجلسها ومجـالس األقسام إلى حين تعيين عميد
للكلية ومجلس لها ومجالس األقسام فيها.
ج .يتولى مجلس الكلية المهام والصالحيات التالية:
 .1اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية
والشهادات فيها.
 .2إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات واألقسام.
 .3التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل
العلمية ،وتشكيل لجان المناقشة.
 .4تنظيم إجراءات االمتحانات في الكلية ،واإلشراف عليها ،ومناقشة
نتائجها الواردة من األقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 .5التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
 .6اإلشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع
عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.
 .7التوصية في األمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم
من القائمين بأعمال التدريس فيها ،من تعيين وترقية ونقل وانتداب
وإعارة وإيفاد ،ومنح اإلجازات الدراسية ،وقبول االستقالة ،وغير ذلك
من األمور الجامعية بموجب أحكام األنظمة والتعليمات المعمول بها.
 .8إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.
 .9النظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد.
المادة( :)20أ .يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع أعضاء
هيئة التدريس فيه جميعهم.
ب .يتولى مجلس القسم المهام والصالحيات التالية:
 .1تقديم االقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.
 .2اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.
 .3تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم واالطالع على مشروعات
البحث العلمي وتقديم التوصيات الالزمة سواء أكانت ألغراض الدعم
أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
 .4تقديم االقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
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 .5النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت
والنقل واإلعارة واالنتداب واإلجازة واالستقالة ،وإصدار توصياته
بشأنها وفق للتشريعات النافذة ،على ان ال يشترك عضو الهيئة التدريسة
في نظر أي من األمور أعاله إال إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة
أعلى منها.
 .6أعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.
 .7اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.
 .8دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.
ج .رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه ،وتنمية
البحث العلمي ،وتقييم أداء العاملين فيه بما ال يتعارض مع أحكام
التشريعات النافذة.
د .يعين أحد األساتذة في القسم رئيسا ً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من
الرئيس بنا ًء على تنسيب العميد إال أنه يجوز في حاالت خاصة يقدرها
الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في
القسم قائما بأعمال رئيس القسم ،وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور
منصبه يكلف العميد احد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس
القسم أو تعيين رئيس له وفق أحكام هذه الفقرة.
المادة ( :)21أ -على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ،يسمح ألعضاء هيئة التدريس في
الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وراتبهم التقاعدية.
ب -1 .يجوز ألي عضو هيئة تدريس االنتقال من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية
أخرى بموافقة مجلس العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة
في الجامعة المنتقل إليها خدمة مستمرة لكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة من
الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها إلى الجامعة المنتقل اليها.
في مستمرة خدمة الرسمية الجامعة في المعين التدريس هيئة عضو خدمة  -2تعتبر
اخرى .رسمية جامعة في تعيينه حال
ج .ال يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى
إال بموافقة جامعته األصلية.
د -1 .ال يجوز أن تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاما.
 -2على الرغم مما ورد في البند( )1من هذه الفقرة ،يجوز تمديد خدمة عضو هيئة
التدريس الذي يشغل رتبة األستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة التزيد على خمس
سنوات شريطة أن يكون الئقا صحيا لممارسة اعماله االكاديمية بقرار من مجلس
العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة (.)1

المادة ( :)22عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:
أ .األستـــاذ.
ب .األستاذ المشارك.
ج .األستاذ المساعد.
د .المـــدرس.
ه .المدرس المساعد.
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و .األستاذ الممارس.
المادة ( :)23أ .للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها
مجلس الجامعة ويقرها مجلس األمناء ويصادق عليها المجلس.
ب .1 .للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها
مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس األمناء ويصادق
عليها المجلس.
 .2يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة
في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقا ً لموازنتها
التشغيلية السنوية مضافا اليها ما يتم تخصيصه طبقا للفقرة (أ) من المادة
( )25من هذا القانون ويتم اإلنفاق منه بقـرار من الرئيس.
ج .لفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ،ويناقشها ويوافق
عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس األمناء.
د .لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس
الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس األمناء.
المادة ( :)24أ .تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:
 .1الرسوم الدراسية.
 .2ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.
 .3ما يتأحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد
والمراكز ،وما يتحصل من المشاريع اإلنتاجية والمرافق الجامعية.
 .4المساعدات و الهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة
موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
 .5أي إيرادات أخرى.
ب .يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في
الموازنة العامة للدولة.
ج .1 .تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من
مجلس األمناء.
 .2تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس األمناء مباشرة ،وتتولى مراقبة
األمور اإلدارية والمالية في الجامعة ،وعليها تقديم تقارير ربعية
ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس األمناء.
 .3يرفـع رئيس مجلس األمناء نسخة عـن التقرير نصف السنوي والتقرير
السنوي إلى المجلس للمصادقــة عليه.
المادة ( :)25أ .تخصص الجامعة ما نسبته ( )5%من موازنتها السنوية من مواردها
المالية الوارده في المادة ( )24من هذا القانون ألغراض البحث العلمي
واالبتكار والنشر والمؤتمرات العلمية و اإليفاد للحصول على درجتي
الماجستير والدكتوراه،على أن ال تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي
واالبتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن ( )3%وال تقل النسبة
المخصصة لإليفاد عن (.)1%
ب .يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار إذا لم تصرف خالل
أربع سنوات من تاريخ تخصيصها ألي من األغراض المنصوص عليها
في تلك الفقرة.
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ج .يخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات فأكثر ما نسبته
( )%2على األقل سنويا من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في
المادة ( )24من هذا القانون إلعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث
تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.
صل وفقا لقانون تحصيل
المادة ( :)26أ .تعد أموال الجامعة الرسمية أمواالً عامة تح ّ
األمـوال العامة.
ب .تتمتع الجامعة الرسمية بجميع اإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها
الوزارات والدوائر الحكومية كما وتعفى من اي ضرائب او رسوم
حكومية او بلدية مهما كان نوعها.

المادة (:)27

أ .على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ،تتولى الجامعة الرسمية وداخل
حرمها الخاص القيام بجميع األعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير
الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها
المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها
وموجوداتها بما في ذلك إقامة األبنية واإلنشاءات التي تحتاج إليها وفقا ً
للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.
ب .يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على
حراسة الجامعة الرسمية و فروعها زمنشآتها وحفظ األمن الداخلي فيها
صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.

المادة ( :)28على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر:
أ .تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن النفقات والمشاريع الرأسمالية اإلنشائية
والمباني والمرافق والصيانة الالزمة للجامعة الخاصة الموافق عليها من
الهيئة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس األمناء.
ب .ال يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة األكاديمية وأجهزتها بأي
صورة كانت.
ج .تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا
لألصول المحاسبية المتعارف عليها ،وتكون الحسابات والتقارير الختامية
المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه
الغاية.
المادة ( :)29أ .يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة
من رئيسه أو ممن ينوب عنه في حال غيابه.
ب .لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها لالجتماع باستثناء مجلس األمناء.
ج .يجوز لما ال يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب إلى رئيسه لعقد
اجتماع له ،وعلى رئيس المجلس في هذه الحالـة دعوته لالجتماع خالل
خمسة عشر يوما ً من تاريخ تقديم الطلب إليه.
المادة ( :)30يتألف النصاب القانوني الجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في
هـذا القانون بحضـور األغلبيـة المطلقـة ألعضائه ،وتتخذ قراراته بأكثرية
أصوات أعضائه الحاضرين.
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المادة ( :)31يجوز االعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي
يعلوه مرتبه ويكون القرار الصادر عنه قرارا ً نهائياً.
المادة ( :)32للجامعة الرسمية إنشاء صناديق لإلسكان واالدخار واالستثمار والتبرعات
والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها ،ويتمتع
كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية
االعتبارية ،وتحدد األحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط
االنتساب إليها واالشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها
وسائر األمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة ( :)33تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي
مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما
كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.
المادة ( :)34أ .لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات األنظمة الداخلية لها
ورفعها إلى المجلس إلقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة
التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية بإستثناء سلم الرواتب إن
وجد.
ب .الى حين اعتماد االنظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ،يعمل
باألنظمة المعمول بها في الجامعة األردنية في حال عدم اعتماد الجامعة
الخاصة نظاما خاصا بها.
المادة ( :)35يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك
األنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية:
أ .تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس
والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في
الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم اإلجازات
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.

ح.

بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي واإلجازة دون راتب وقبول استقاالتهم وإنهاء
خدماتهم وتعيين حـقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم
الجامعي.
شؤون االنتقال والسفر والتأمين الصحي.
مساءلة وتقييم أداء القيادات األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.
ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.
األمور المالية وشؤون اللوازم واألشغال.
منح الدرجـات والشهـادات وتحديـد شروطـها وأسسـها وقواعدها وإجراءاتها.
البعثـات العلمية بما في ذلك اإلنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة باإليفاد.
أمور البحث العلمي(.)1

المادة ( :)36يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين
والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة االجتماعية
والثقافية.
المادة ( :)37اليعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا
القانون.
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المادة ( :)38يلغى قانون الجامعات األردنية رقم ( )20لسنة  2009وتعديالته على أن
يستمر العمل باألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو
يستبدل غيرها بها وفقا ألحكام هذا القانون.
المادة ( :)39رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

()1هكذا أصبحت بعد أن عدلت بموجب القانون المعدل رقم ( )18لسنة .2019
()2هكذا أصبحت بعد أن عدلت بموجب القانون المعدل رقم ( )18لسنة .2019
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أنظمة الجامعة
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نظام رقم ( )1لسنة 2019
نظام الهيئة التدريسية في جامعة البترا
صادر بمقتضى نص المادة ( – 34أ) ) من القانون رقم ( )18لعام  2018قانون الجامعات األردنية وتعديالته
لعام .2019

المادة (:)1

يسمى هذا النظام "نظام الهيئة التدريسية في جامعة البترا لسنة  ،"2018ويعمل
.
به ابتدا ًء من تاريخ إقراره من مجلس األمناء

المادة (:)2

يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ،ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا
المجلس  :مجلس عمداء الجامعة
الرئيس  :رئيس الجامعة
اللجنة  :لجنة التعيين والترقية
البحث  :اإلنتاج العلمي المقبول لغايات الترقية

المادة (:)3

يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس،
وعضوية ستة ممن هم برتبة أستاذ ،تتولى ممارسة الصالحيات المتعلقة بشؤون
أعضاء هيئة التدريس وفقا ألحكام هذا النظام.

المادة (:)4

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ،وترقيته ،وإجازته ،وإجازة تفرغ
علمي ،وإجازته دون راتب وانتدابه ،وقبول استقالته ،وإنهاء خدمته بقرار من
المجلس بناء على تنسيب من اللجنة ،وتوصية كل من مجلس القسم ،ومجلس الكلية.
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:
أ .األستاذ.
ب .األستاذ المشارك.
ج .األستاذ المساعد.
د .المدرس.
ه .المدرس المساعد.
و .األستاذ الممارس.

التعيين
المادة (:)5

يُشترط فيمن يُعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة اآلتية:
أ .أن يكون قد حصل على درجة علمية ،أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه
من التدريس في الجامعة ،على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة
الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ،والدرجة الجامعية األولى.
ب .أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة بالدراسة المنتظمة ،من جامعات معترف بها.

 في جلسته رقم ( )2009/1بتاريخ 2009/01/22
 في جلسته رقم ( )2018/3بتاريخ 2018/03/25
**في جلسته رقم ( )2018/5بتاريخ 2018/06/27
*** في جلسته رقم ( )2018/11بتاريخ  2018/11/22وموافقة مجلس التعليم العالي في جلسته رقم ( )6بتاريخ .2019/3/28
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ج .أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي.
د .أن يكون الئقا من الناحية الصحية ،بنا ًء على تقرير من اللجنة الطبية التي
تعتمدها الجامعة.
ً
هّ .أال يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف واألخالق واآلداب العامة.

*

المادة (:)6

يُشترط فيمن يُعين برتبة مدرس في الجامعة ،باستثناء من يعين منهم في كلية العمارة
والتصميم ،أن يكون حاصال على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف
بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.

المادة (:)7

يُشترط فيمن يُعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة:
أ .أن يكون حاصال على درجة الدكتوراه ( )Ph.Dأو ما يعادلها من جامعة معترف
بها ،أو أن يكون حاصال على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة فنية في
التخصص تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها،
وأن يكون قد نشر بحثا واحدا على األقل ،أو قُبل له للنشر في مجلة معتمدة.
ب .مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ،يُشترط فيمن يُعين برتبة أستاذ
مساعد في كلية العمارة والتصميم ،أن يكون قد قام بعمل فني ،أو معماري واحد
على األقل بعد دراسته ،تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في األعمال الفنية
والمعمارية المقبولة ألغراض الترقيات العلمية.

المادة (:)8

يُشترط فيمن يُعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:
أ .أن يكون حاصال على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( )7من هذا
النظام.
ب .وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة ال تقل عن خمس سنوات في جامعة
أو معهد علمي أو فني من مستوى جامعي معترف بهما.
ج .وأن يكون قد نشر إنتاجا علميا قيما ً أدى إلى تقدم المعرفة ،قام به بعد حصوله
على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( )7من هذا النظام ،على أن
تتوافر في هذا اإلنتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية إلى رتبة أستاذ
مشارك في الجامعة ،وأن يتم تقييم هذا اإلنتاج وفقا لإلجراءات المتبعة في
الجامعة.

المادة (:)9

يُشترط فيمن يُعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:
أ .أن يكون حاصال على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( )7من هذا
النظام.
ب .وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة ال تقل عن خمس سنوات في جامعة
أو في معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما.
ج .وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجا علميا قيّما أدى إلى تقدم
المعرفة على أن تتوافر في هذا اإلنتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها
الترقية إلى رتبة أستاذ في الجامعة ،وأن يتم تقييم هذا اإلنتاج وفقا لإلجراءات
المتبعة في الجامعة.

المادة
(:)10

يُشترط عند التعاقد مع عضو هيئة التدريس الذي بلغ سن السبعين ما يلي*:
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أ .أن يكون برتبة أستاذ.
ب .أن يكون قد عمل في التدريس الجامعي مدة ال تقل عن ( )12سنة ،وان ال يكون
قد توقف إنتاجه العلمي المحكم في مجال تخصصه في السنوات الخمس األخيرة
من تعيينه ،أو من تاريخ تجديد عقده.
المادة (:)11

أ.
ب.

يُنظر في تجديد عقد عضو الهيئة التدريسية إذا كان:
 .1ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي ،وبتوصية من رئيس القسم ،وعميد
الكلية المختصين.
 .2لم تصدر بحقه عقوبة اإلنذار ،خالل فترة عمله في الجامعة.
 .1للرئيس وألسباب يقتنع بها إنهاء خدمة عضو هيئة التدريس خالل مــدة
تجربته بما يتفق مع أحكام قانون العمل األردني *** ،على أن يبلغ بذلك
قبل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته ،وال يجوز إعادة تعيينه في
الجامعة.
 .2وللرئيس في حاالت يراها مناسبة ،عدم التقيد بالشرط الزمني إلبالغ
عضو هيئة التدريس بانتهاء خدمته المنصوص عليها في البند ( )1من هذه
الفقرة.

المادة ( :)12ت ُوقف الزيادة السنوية لعضو هيئة التدريس بقرار من مجلس العمداء من رتبة أستاذ
مساعد فما فوق ،إذا توقف إنتاجه العلمي المنشور والمقبول للترقية مدة خمس
سنوات ،ما لم يكن يشغل في هذه المدة مركزا إداريا بمنصب عميد فما فوق.

الترقية
المادة ( :)13أ .يُ َرقّى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك ،أو إلى رتبة أستاذ إذا كان:
قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في رتبته الجامعية ال تقل
عن خمس سنوات ،ويجوز في حالة تحقيق عضو هيئة التدريس لض ْعف النقاط
المطلوبة للترقية ،اختصار المدة ألربع سنوات.
 .1ناجحا ً في تدريسه.
 .2ناجحا ً في عالقاته في العمل الجامعي.
 .3فاعالً في خدمة المجتمع وتنميته.
 .4قد نشر ،أو قُبل له للنشر في مجالت معتمدة ،وهو يشغل الرتبة التي ستتم
ترقيته منها إنتاجا علميا ً قيما ً في مجال تخصصه ،ويجوز أن تحسب ضمن
اإلنتاج العلمي المعتمد للترقية األعمال المهنية ،أو الفنية المتميزة التي قام بها
وهو يشغل الرتبة.
 .5قد حقق اإلنتاج العلمي الذي قدمه للترقية الحدود الدنيا ألسس الترقية التي
يقرها المجلس.
ب .1 .مع مراعاة أحكام الترقية وإجراءاتها يتخذ المجلس قراره بشأن الترقية وفق
نتائج تقارير المقيمين.
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 .2إذا تبين للمجلس أن هناك تناقضا ً بين نتائج تقارير المقيمين وتوصياتهم ،فله
اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا ً بشأن الترقية.
المادة ( :)14للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية أستاذ شرف ،إذا أمضى
خدمة في الجامعة مدة ال تقل عن خمس عشرة سنة وهو برتبة أستاذ ،وقدم خالل عمله
في الجامعة خدمات مميزة في تسيير أعمالها ،ونموها ،وتطورها ،وانتهت خدمته فيها
بسبب إكماله ّ
سن السبعين ،أو أُنهيت خدمته فيها بناء على طلبه ،ويحتفظ أستاذ الشرف
بجميع حقوقه العلمية ،ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة ،ولها أن تستفيد من
خبرته في التدريس واإلشراف وفي غيرهما ،وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة ( :)15يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في
التفكير ،والتعبير ،والنشر ،وتبادل الرأي ،وذلك في حدود القوانين واألنظمة
المعمول بها.
المادة ( :)16أ .ت َشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يأتي:
 .1التدريس والتقييم.
 .2إجراء البحوث ،والدراسات النظرية والتطبيقية.
 .3خدمة المجتمع ،وتنميته.
 .4اإلشراف على الرسائل الجامعية ،وعلى بحوث الطلبة ،وتقاريرهم،
وأنشطتهم العلمية ،واالجتماعية ،وتوجيههم.
 .5التفرغ الكامل لواجبه العلمي في خدمة الجامعة.
 .6اإلرشاد األكاديمي.
 .7االشتراك في المجالس ،واللجان الجامعية ،وفي تلك التي تشارك فيها
الجامعة.
 .8أي أمور أخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة.
ب .ال يجوز لعضو الهيئة التدريسية العمل خارج الجامعة إال بموافقة خطية
مسبقة من الرئيس ،بناء على تنسيب من عميد الكلية ،ووفق تعليمات خاصة
تصدر لهذه الغاية.
تكون ساعات العمل األسبوعي لعضو الهيئة التدريسية ( )40أربعين
المادة ( :)17أ.
ساعة توزع على التدريس والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع ،وتنميته،
والمهام الجامعية األخرى ،ويتم تحديد مهام عضو الهيئة التدريسية من
رئيس القسم ،وعميد الكلية ،ويتم تقييم أدائه فيها في ضوء إنتاجيته.
ب .مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ،يكون الحد األعلى للعبء
التدريسي لألستاذ ( )9تس َع ساعات معتمدة ،ولألستاذ المشارك ،واألستاذ
المساعد ( )12اثنتي عشرة ساعة معتمدة ،وللمدرس المساعد ( )15خمس
عشرة ساعة معتمدة ،ويحدد عبء األستاذ الممارس وفق مؤهالته العلمية
بقرار من الرئيس.
ج .للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى
أعباء ومسؤوليات جامعية أكاديمية ،أو إدارية بموجب تعليمات خاصة
يصدرها ،ويعود عبء عضو الهيئة التدريسية بعد انتهاء مهامه اإلدارية
إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
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د.

يمارس الرئيس صالحياته وواجباته كعضو في الهيئة التدريسية للجامعة،
ويتبع إحدى الكليات أو االقسام األكاديمية فيها بأعلى مربوط رتبة
االستاذية.

اإلجازات
المادة ( :)18أ.

ب.
ج.
د.
ه.
المادة ( :)19أ.

ب.

ج.
د.

تكون اإلجازة السنوية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:
 .1أحد عشر أسبوعا ألعضاء الهيئة التدريسية ،في الفصل الصيفي ،وأسبوع
ما بين الفصلين األول والثاني.
 .2وفي حال تفرغ عضو الهيئة التدريسية إلجراء بحوثه العلمية في جامعات
أو مراكز في الخارج يتم منحه ثالثة شهور "إجازة بحث علمي صيفي"
في عطلته الصيفية مدفوعة السفر والتكاليف وفق تعليمات في هذا
الخصوص.
 .3ثمانية أسابيع لإلداريين من أعضاء الهيئة التدريسية ،وينطبق عليهم ما
ينطبق على ما ورد في رقم ( )1من هذه المادة.
تُ ّ
وز ع اإلجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين
الفصول ،وال يجوز ترصيدها.
يُ َعدّ عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس في الفصل الصيفي على رأس
عمله ،وذلك ألغراض عقد اجتماعات مجالس األقسام ،ومجالس الكليات.
للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل في أثناء إجازته السنوية.
يستحق عضو هيئة التدريس في حال استقالته في أثناء العام الجامعي وفي
حال إعفائه من شروط العقد المبرم معه ،نسبة مئوية من أيام اإلجازة السنوية
تساوي نسبة دوامه إلى العام الجامعي.
يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الذي يشغل في الجامعة رتبة أستاذ ،أو أستاذ
مشارك ،إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل
ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة ،شريطة أال يؤثر ذلك على
األعباء التدريسية في قسمه العلمي ،وأن يقدم مخططا ً للعمل ،أو األعمال
العلمية ،أو المهنية ،أو الفنية التي سيعدها في اإلجازة ،ويتقاضى عضو الهيئة
التدريسية في إجازة التفرغ العلمي راتبه ،وعالواته جميعها ،ويبقى خاضعا ً
لمظلة الضمان االجتماعي.
يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي ُمنح إجازة تفرغ علمي ،وبموافقة من
الرئيس أن يعمل وهو في هذه اإلجازة في الجامعات ،أو مراكز البحوث
العلمية ،أو المؤسسات ذات العالقة خارج المملكة دون أن يؤثر ذلك على
التزاماته البحثية .وضمن قائمة الجامعات التي يوافق عليها مجلس العمداء.
ت ُحسب إجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية لجميع األغراض ،عدا احتسابها
ألغراض الحصول على سنة تفرغ علمي أخرى.
على عضو الهيئة التدريسية الذي ُمنح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد
كليته عند انتهاء إجازته تقريرا ً عن العمل ،أو األعمال العلمية ،أو الفنية التي
أعدها في إجازته ليجري تقييمها من مجلس البحث العلمي ،بنا ًء على األسس
التي ُوضعت في المخطط األصلي الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ،وت ُرفع
األعمال والتقييم إلى رئاسة الجامعة العتمادها ،وإذا لم يتم اعتمادها تسترد
منه المبالغ جميعها التي دفعت له ،ويُعَدّ مستوفيا ً إجازة التفرغ العلمي ،وال
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ت ُحسب هذه اإلجازة ألغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة ،وألغراض
استكمال المدة للحصول على إجازة أخرى.
ه .إذا قدم عضو هيئة التدريس استقالته من عمله في الجامعة خالل إجازة التفرغ
العلمي فيلتزم برد كافة المبالغ التي قبضها من الجامعة خالل فترة التفرغ
العلمي وتعتبر مستحقة عند الطلب.
المادة
(:)20

أ.
ب.
ج.
د.
ه.

و.

يجوز أن يُمنح عضو الهيئة التدريسية في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل
دراسي أو سنة ،شريطة أن يكون قد أمضى خدمة في الجامعة مدة ثالث
سنوات على األقل.
يُستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يُ َعيّن رئيس جامعة أردنية من شرط المدة
الزمنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
يُستثنى من شرط المدة الزمنية عضو الهيئة التدريسية الذي يُ َعيّن وزيراً.
يجوز في حاالت خاصة يُقدّرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة
اضطرارية دون راتب لمدة ال تزيد على فصلين دراسيين.
ال ت ُ َعدّ اإلجازة دون راتب التي ت ُمنح ألي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية
جزءا من خدمته في الجامعة ألغراض منح إجازة التفرغ العلمي والترقية،
ولكنها ت ُحسب له أقدمية في الراتب فقط ،إذا قضاها في جامعة ،أو معهد علمي
من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
للرئيس منح عضو هيئة التدريس إجازة اضطرارية لمدة أسبوع براتب في
الفصل الدراسي الواحد.

المادة ( :)21للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ،ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية
إجازة ال تزيد مدتها على خمسة عشر يوم عمل ألداء فريضة الحج ،وت ُمنح هذه
اإلجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
المادة
(:)22

أ.

ب.
ج.
د.

ت ُحدّد اإلجازة المرضية والطارئة ،وشروط منحها بموجب قانون العمل
األردني ،شريطة أن يكون عضو الهيئة التدريسية قد أمضى عاما ً دراسيا ً
كامالً على األقل في خدمة الجامعة ،وت ُ َعدّ أيام الجمع والسبت واألعياد الدينية
والعطل الرسمية جزءا ً ال يتجزأ من هذه اإلجازة وتحسب من ضمنها.
يُمنح عضو الهيئة التدريسية إذنا ً بالتغيب عن عمله براتب كامل مع العالوات
لمدة خمسة أيام عمل في حال زواجه ،ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في
الجامعة.
تُمنح عضو الهيئة التدريسية إجازة أمومة حسب قانون العمل األردني.
تفصيل اإلجازة المرضية الطويلة كما جاء في النص الوارد في نظام
الموظفين ،على النحو اآلتي:
شف الموظف من المرض في شهر من تاريخ مرضه ،وقدم تقارير
إذا لم يُ َ
طبية بذلك ،تُمدّد إجازته المرضية وتصرف رواتبه وعالواته على الشكل
اآلتي:
 .1عن الشهرين األولين من المرض يُصرف راتبه كامالً مع العالوات.
 .2عن الشهرين التاليين من المرض يصرف نصف راتبه مع نصف
العالوات.
 .3يعاين الموظف المريض بعد مرور أربعة أشهر من مرضه من اللجنة
الطبية ،فإذا تبين لها أن المرض قابل للشفاء في شهرين آخرين ،ت ُمدّد
اإلجازة المرضية لمدة شهرين وتكون دون راتب.
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ه .إذا لم يُشف الموظف في ستة أشهر من تاريخ مرضه حسب الفقرات السابقة،
تنتهي خدماته بقرار من الرئيس.

االنتداب واإليفاد
المادة
(:)23
المادة
(:)24

المادة
(:)25

يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل
الجامعة.
أ .يجوز إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة بقرار
من الرئيس ،بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ،ومجلس الكلية ،وت ُ َعدّ مدة
إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا ً من خدمته الفعلية في الجامعة
ألغراض الترقية ،والتفرغ العلمي.
ب .يُصدر الرئيس بعد االستئناس برأي المجلس التعليمات الالزمة لتنظيم
األمور المتعلقة باإليفاد ،بما في ذلك األمور المالية منها.
للجامعة االحتفاظ بحق تجديد عقد عضو هيئة التدريس الذي تم طلبه للعمل
في جامعة أو جهة حكومية أو دولية عند عودته ،في حال رغبته.
األساتذة الزائرون والمحاضرون

المادة
(:)26

أ .يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد ،أو لقاء مكافأة شهرية ،في رتبة أستاذ
زائر ،أو أستاذ مشارك زائر ،أو أستاذ مساعد زائر إذا كان:
 .1حاصالً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( )7من هذا
النظام.
 .2يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة ،ويحقق شروط الرتبة في
الجامعة.
ب .ال تُعَدّ مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعيّن وفقا ألحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة خدمة ألغراض الترقية.

المادة
(:)27

للرئيس ،بنا ًء على تنسيب كل من مجلس القسم ،ومجلس الكلية ،الموافقة على
التعاقد مع أشخاص للعمل في الجامعة ،وفق الشروط التي يرى إدراجها في
العقد.

المادة
(:)28

للرئيس ،بنا ًء على تنسيب عميد الكلية ،بعد أخذ رأي مجلس القسم ،تكليف
محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة لفصل
واحد ،أو أكثر ،وذلك وفق أسس يقررها الرئيس.
أ .للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة إللقاء محاضرات ،أو القيام بمهام
بحثية ،أو تدريسية ،أو تدريبية فيها لمدة محددة ،وذلك وفقا لألسس والشروط
التي يقررها.
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ب .للرئيس ،الموافقة على قيام أشخاص ،أو جهات محلية ،بتقديم خدمات تطوعية
للجامعة ،وفقا لتعليمات يُصدرها لهذه الغاية.

انتهاء الخدمة
المادة ( :)29أ .تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ابتداء من التاريخ الذي يحدده
القرار الصادر بذلك ،أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي
من الحاالت اآلتية:
 .1قبول االستقالة.
 .2ال يجوز ان تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاما ً.
 .3على الرغم مما ورد في البند ( ، )2يجوز تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل
رتبة األستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة التزيد على خمس سنوات شريطة أن يكون
الئقا صحيا لممارسة اعماله االكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية
مبررة من المجالس المختصة في الجامعة .1

 .4انتهاء العقد.
ً
 .5االستغناء عن الخدمة( .وتبليغه خطيا بذلك قبل ثالثة أشهر من انتهاء العقد).
 .6العزل.
 .7ف ْقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
 .8الوفاة.
العجز الطبي
.9
ْ
ب .إذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة ،تدفع الجامعة على
الفور راتبه وعالواته عن الشهر الذي توفي فيه ،باإلضافة إلى راتب وعالوات
الشهرين التاليين ،وتؤول مستحقاته المالية إلى ورثته الشرعيين.
المادة ( :)30أ .يُقدّم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى عميد الكلية المعني قبل ثالثة أشهر
على األقل من نهاية العقد ،وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا
لذلك.
ب .يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته في مدة ال تزيد على ثمانية أسابيع
عدّت استقالته مرفوضة.
من تاريخ تقديمها وإال ُ
ج .على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله حتى قبولها وإال
عدّ فاقدا لوظيفته.
ُ
المادة ( :)31يُ َعدّ عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس
مدة تزيد على ثالثة أسابيع متصلة ،وال يجوز إعادة تعيينه مرة أخرى في الجامعة.

______________________________________
1
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المخالفات واإلجراءات التأديبية
المادة
(:)32

على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطه به ،والتقيد
بأحكام القوانين ،واألنظمة والتعليمات ،والقرارات المعمول بها ،وأن يمتنع في
سياق ذلك عن األمور اآلتية ،وذلك تحت طائلة المسؤولية:
أ .العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
ب .القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه ،وواجباته الجامعية.
ج .ممارسة أي نشاط حزبي ،أو طائفي ،أو إقليمي داخل الجامعة.
د .االشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ،ومجالس إدارة الشركات ،إال إذا
كلف بذلك من الجامعة ،أو بموافقتها.
ه .القيام بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة ،أو العاملين فيها.
و .القيام بأي فعل أو تصرف أو عمل يتنافى مع االخالق العامة و/أو خادش
للحياء العام.

المادة ( :)33إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين واألنظمة والتعليمات ،والقرارات
المعمول بها ،توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية اآلتية:
أ .التنبيه ،فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خالل ثالث سنوات متتالية ،ت ُرفع
في المرة الثالثة إلى عقوبة اإلنذار.
ب .اإلنذار ،فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة ،تؤجل ترقيته لمدة سنتين من تاريخ
قرار المجلس بترقيته ،وت ُوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبة أستاذ،
وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خالل خمس سنوات متتالية ،ت ُرفع في
المرة الثالثة إلى عقوبة اإلنذار النهائي.
ج .اإلنذار النهائي ،فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة ،تؤجل ترقيته لمدة أربع سنوات
من تاريخ قرار المجلس بترقيته ،وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان
برتبة أستاذ ،ويحال َم ْن أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا
ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د .االستغناء عن الخدمة.
ه .العزل من الجامعة ،وال يعاد تعيينه في الجامعة مرة أخرى.
المادة
(:)34

مع مراعاة أحكام المادة ( )35من هذا النظام ،توقع العقوبات التأديبية المنصوص
عليها في المادة ( )36من هذا النظام وفقا للصالحيات اآلتية:
أ .لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه.
ب .لعميد الكلية أن يوقع عقوبة التنبيه أو اإلنذار ،ويجوز لمن أوقعت عليه عقوبة
اإلنذار أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس في سبعة أيام من تاريخ تبليغه
بذلك.
ج .للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه ،أو عقوبة اإلنذار ،أو عقوبة اإلنذار النهائي.
د .للمجلس التأديبـي أن يوقع أيا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة
( )36من هذا النظام ،وذلك وفقا لما يتبين له ،ويتناسب مع ظروف المخالفة
التأديبية المرفوعة إليه.

المادة
(:)35

أ .ال يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا على حامل رتبة
أعلى ،وفي هذه الحالة ت ُرفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة األعلى
الذي يحق له إيقاعها.
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ب .ال يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية ،أو تشديدها ،أو تخفيفها قبل سماع أقوال
عضو الهيئة التدريسية ،وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه ،وذلك من الجهة
التي لها صالحية النظر في اإلجراءات التأديبية المتخذة بحقه.
المادة
(:)36

أ .يشكل المجلس التأديبي االبتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من
خمسة أعضاء باإلضافة إلى عضوين احتياط من أعضاء الهيئة التدريسية في
الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ ،والذين لم توقع عليهم عقوبة ،وللمجلس
إعفاء أي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي ،أو قبول اعفائه منها ،وفي
كل األحوال في حال غياب أي عضو وألي سبب فيحل محله العضو االحتياط.
ب .يشكل المجلس التأديبي االستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس
برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية أربعة باإلضافة إلى عضوين احتياط من
أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ ،والذين لم توقع
عليهم أي عقوبة ،وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي،
أو قبول اعفائه منها ،وفي كل األحوال في حال غياب أي عضو وألي سبب
فيحل محله العضو االحتياط.

المادة
(:)37

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ،ويكون اجتماعه قانونيا
بحضور أعضائه جميعهم ،ويتخذ المجلس التأديبي قراراته بأغلبية أربعة من
خمسة أعضاء ،أو بأغلبية ثالثة أعضاء على أن يكون الرئيس من بينهم.

المادة
(:)38

أ .يُبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من الئحة
المخالفة المنسوبة إليه إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته ،وذلك قبل
موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على األقل،
وله الرد خطيا على الالئحة خالل تلك المدة.
ب .لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي االطالع على جميع
أوراق ملف الدعوى ،وحضور جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه ،وله
الحق في توكيل محامي.

المادة
(:)39

أ .على الرئيس إحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية إلى المدعي العام
المختص التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها ،وعليه وقف اإلجراءات التأديبية
إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب .للرئيس إحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية إلى المدعى العام
المختص التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها وال يحول ذلك دون اتخاذ
اإلجراءات التأديبية بحق عضو الهيئة التدريسية المخالف وفق أنظمة
وتعليمات الجامعة و/أو وفق قانون العمل األردني.

المادة
(:)40

أ .للرئيس كـف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحاالت اآلتية:
 .1إذا أحيل إلى المجلس التأديبي.
 .2إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة.
 .3إذا أحيل إلى المحكمة بسبب ارتكابه جناية ،أو جنحة مخلة بالشرف ،أو
األخالق ،أو اآلداب العامة.
ب .للرئيس أن يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه،
وعالواته ،على أن ال تزيد على النصف.
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المادة ( :)41أ .ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خالل مدة ال
تتجاوز ثالثة أسابيع من تاريخ إحالة الدعوى إليه.
ب .تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى
فيها قرار المجلس.
المادة
(:)42
المادة
(:)43

يصدر مجلس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
يُلغى نظام الهيئة التدريسية في جامعة البترا رقم ( )1لسنة ( ،)2009على أن
يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ،إلى أن ت ُلغى ،أو ت ُعدل ،أو
يستبدل غيرها بها وفقا ألحكام هذا النظام.
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نظام رقم ( )2لسنة 2009
نظام الموظفين في جامعة البترا
الفصل األول :تعريفات
المادة (:)1

س ّمى هذا النظام "نظام الموظفين في جامعة البترا لسنة  ،"2009ويُعمل به من تاريخ
يُ َ

إقراره من مجلس األمناء .

المادة (:)2

يكون للكلمات ،والعبارات األتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :قانون الجامعات األردنية
القانون
 :جامعة البترا
الجامعة
 :مجلس أمناء الجامعة
المجلس
 :رئيس الجامعة
الرئيس
 :أي عميد في الجامعة
العميد
 :مدير الوحدة أو الدائرة أو المركز في الجامعة
المدير
 :لجنة شؤون الموظفين في الجامعة
اللجنة
 :كل شخص يُعَين بقرار من المرجع المختص حسب أحكام هذا
الموظف
النظام في وظيفة ُمدرجة في جدول تشكيالت وظائف الجامعة ،بما
في ذلك الموظف المعيّن بقرار من الرئيس ،أو بعقد ،أو براتب
مقطوع.
المرجع الطبي  :الجهة المختصة المعتمدة من الجامعة
 :الطبيب المعتمد لمعالجة موظفي الجامعة.
الطبيب
المعتمد
تسري أحكام هذا النظام على الموظفين جميعهم في الجامعة ،والمعرفين في المادة
( )4من هذا النظام.

المادة (:)4

الموظفون في جامعة البترا هم:
أ .الموظفون المعيّنون في وظائف الدرجات األولى ،وحتى الخامسة المدرجة في
جدول تشكيالت الوظائف في الجامعة.
ب .الموظفون المعيّنون بعقود خاصة ،أو براتب مقطوع في وظائف خارج جدول
تشكيالت الوظائف في الجامعة.

المادة (:)3

الفصل الثاني :تعيين الموظفين
المادة (:)5

أ .ت ُحدد أسماء الوظائف ،وتسلسلها ،ورتبها ،ورواتبها ،ودرجاتها ،وشروطها،
ومؤهالت شاغليها بجدول تشكيالت الوظائف الذي يصدر عن المجلس.
ب .يكون تسلسل الدرجات ،والفئات حسب السلم الوارد في نظام الرواتب ،والعالوات
المعمول به في الجامعة.

المادة (:)6

يُشترط فيمن يُ َعين في وظيفة إدارية في مالك الجامعة أن يكون:
أ .قد أتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.

 في جلسته رقم ( )2009/3بتاريخ 2009/07/18
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ب.
ج.
د.

ه.

حسن السيرة والسلوك.
متمتعا ً بحقوقه المدنية ،وغير محكوم بجناية ،أو جنحة ماسة بالشرف.
سالما ً من األمراض ،والعاهات البدنية ،والعقلية التي تمنعه ،أو تعيقه عن القيام
بواجبات وظيفته ،وذلك بتقرير من المرجع الطبي ،ويجوز للرئيس الموافقة على
تعيين الموظف الذي ال تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة ،وتم تأهيله مهنيا ً
بوساطة برامج وترتيبات ،ومعاهد التأهيل للمعوقين التي اعتمدتها وزارة العمل،
وعلى أال يحول ذلك دون قيامه باألعمال التي ستوكل إليه ،وال تتعارض مع
السالمة العامة ،وفق تقرير طبي معتمد ،بحيث ال تتجاوز نسبة هؤالء  %2من
عدد العاملين في الجامعة.
حائزا ً على المؤهالت والخبرات المطلوب توافرها إلشغال الوظيفة.

المادة (:)7

أ .ت ُشكل في الجامعة لجنة تسمى "لجنة شؤون الموظفين" تتألف من:
 نائب الرئيس/مقررا ً مدير الشؤون اإلدارية العميد ،أو المدير المختصب .يُ َعين المدير بقرار من الرئيس.
ج .يُ َعين الموظفون بقرار من الرئيس ،بناء على تنسيب اللجنة للموظفين جميعهم
(بعقود أو ،برواتب مقطوعة) أو في وظائف الدرجات األولى ،وحتى الخامسة
في جدول تشكيالت الوظائف.

المادة (:)8

ت ُراعى عند التعيين القواعد اآلتية:
أ .ال يجوز تعيين موظف إال في وظيفة شاغرة في جدول التشكيالت ،ولها
مخصصات في الميزانية السنوية ،أو بناء على ضرورة متطلبات االعتماد.
ب .ال يجوز أن يتم التعيين أو الترفيع بأثر رجعي.
ج .اجتياز المتقدم المتحانات المستوى بموجب التعليمات التي ستصدر لهذه الغاية
في مادة الحاسوب ومادة اللغة العربية ،واللغة اإلنجليزية.

المادة (:)9

أ .يُدرج ويُث َبت عمر الموظف في قرار تعيينه ألول مرة بموجب شهادة ميالد صادرة
عن الجهات المختصة ،أو حسب البطاقة المدنية ،وإذا كان يوم الوالدة غير
معروف يُ َعدّ الموظف من مواليد اليوم األول من شهر كانون الثاني من سنة
والدته.
ب .يكون تسلسل الدرجات ،والفئات حسب السلم الوارد في نظام الرواتب ،والعالوات
المعمول به في الجامعة.

ي خبرات سابقة اكتسبها بعد حصوله على
المادة ( :)10ت ُ َحسب للموظف عند تعيينه ألول مرة أ ّ
عين بموجبه ،ويُمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة من
المؤهل العلمي الذي ُ
السنوات الخمس األولى حدا أقصى للوظيفة ،ويُشترط في ذلك أن تكون الخبرات
سيُسند إليه في الجامعة.
متعلقة بنوع العمل الذي َ
الفصل الثالث :ترفيع الموظفين
المادة (َ :)11يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ،ما لم يكن قد صدر قرار بحجبها
عنه وفقا ً ألحكام هذا النظام.
ي عالوات يراها
المادة ( :)12أ .للمجلس ،بناء على تنسيب الرئيسَ ،م ْنح موظفي الجامعة أ ّ
ضرورية لمصلحة الجامعة.
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ب .يجوز للرئيس َم ْن ح الموظف المتميز زيادة تشجيعية تساوي زيادة سنوية واحدة
لمرة واحدة في السنة ،على أن ال يُعطى الموظف أكثر من زيادتين تشجيعيتين
في الدرجة ،وت ُعطى الزيادة التشجيعية للموظف عند استحقاقه الزيادة السنوية
ووفقا ً لقواعد خاصة ،شريطة أن يكون قد ورد بحقه تقريران متتاليان من العميد،
أو المدير المعني بتقدير ممتاز على األقل.
ج .للرئيس َم ْنح زيادة تشجيعية يقدرها للموظف المتميز.
المادة ( :)13أ.

ب.
ج.

د.

يَخضع الموظف عند تعيينه ألول مرة لفترة تجربة مدتها ثالثة أشهر ،وللجامعة
أن ت ُنهي خدمته في فترة التجربة ،دون بيان األسباب ،وبخالف ذلك يُ َعدّ مثبتا ً عند
انقضاء مدة التجربة ،وال يجوز ترفيع الموظف في أثناء مدة التجربة ،أو منحه
أي زيادة على الراتب.
ت ُ َعدّ مدة التجربة للموظف خدمة فعلية إذا استمر في العمل.
يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها بقرار من اللجنة ،وفق
اإلجراءات اآلتية:
 .1أن يكون قد أمضى في الدرجة أربع سنوات على األقل.
 .2أن يكون قد أمضى سنة على األقل في نهاية مربوط الدرجة.
أن يكون تقديره في التقرير السنوي في السنتين األخيرتين ال يقل عن جيد جداً.

المادة ( :)14يتم تقدير كفاءة الموظف لألغراض المنصوص عليها جميعها في هذا النظام بما في
ذلك الترفيع ،واستحقاق الزيادات التشجيعية ،وتحديد المسؤوليات بموجب تقرير
قره "اللجنة".
سنوي يُعدّه المدير المباشر ،وت ُ ّ
المادة ( :)15إذا حصل الموظف على مؤهل جديد أعلى معترف به ،في مجال عمله ،وتخصصه
يجوز للرئيس أن يعدل وضعه على ضوء المؤهل الجديد ،ووفق جدول تصنيفات
الوظائف في الجامعة.
الفصل الرابع :النقل والتعيين بالوكالة
المادة ( :)16أ .ت ُراعى مصلحة الجامعة ،وحسن االستفادة من خدمات الموظفين ،واالقتصاد من
نفقاتها عند اتخاذ القرارات بالنقل ،أو بالوكالة ،أو بالندب ،أو باإلعارة.
ب .يُنقل الموظف من دائرة إلى أخرى في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب
مشترك من رئيس الجهة المنقول منها والمنقول إليها.
ج .ينقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية ،أو الدائرة ،أو المركز ،بقرار
من العميد ،أو المدير المعني حسب مقتضى الحال شريطة أال يؤدي النقل إلى
تنـزيل في درجة الموظف وراتبه.
المادة ( :)17أ .للرئيس تكليف الموظف القيام بأعمال وظيفية أخرى إلى جانب عمله األصلي،
وبذلك تكون جزءا ً من واجباته الوظيفية.
ب .للرئيس تكليف الموظف بعمل آخر ،باإلضافة إلى عمله مقابل مكافأة يقدرها
الرئيس نفسه.
ج .إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها ألي سبب مشروع ،فيجوز للرئيس تكليف
موظف آخر للقيام بمهام ،وأعمال تلك الوظيفة بالوكالة.
د .للعميد أو المدير أن ينتدب أي موظف في كليته ،أو دائرته للقيام بأعمال وظيفية
أخرى ضمن الكلية ،أو الدائرة اإلدارية نفسها ،وذلك باإلضافة لوظيفته األصلية
بموافقة الرئيس.
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ه .يتقاضى الموظف الذي يقوم بالعمل ساعات إضافية ،بناء على تكليف الرئيس،
مكافأة مالية في ضوء النظم المعمول بها ،أو مكافأة مالية يقدرها الرئيس.
الفصل الخامس :اإلجازات
المادة ( :)18أ.

ب.

ج.
د.
ه.
و.

يستحق الموظفون إجازاتهم السنوية كما يلي:
 21يوما ً
 موظفو الدرجة األولى ،والمديرون 21يوما ً
 مشرفو المختبرات ،وموظفو الدرجات الثانية( ،أ،ب) والثالثة 14يوما ً
 موظفو الدرجة الرابعة (أ،ب) ،والخامسةت ُحسب اإلجازة السنوية ابتدا ًء من بداية كانون الثاني من كل سنة ميالدية تلي
تاريخ التعيين ،على أن ت ُحسب للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ
مباشرته للعمل بعد التعيين ،وابتداء السنة التالية .وفي جميع األحوال ال يجوز
جمع اإلجازات ألكثر من سنتين متتاليتين ،ويسقط حق الموظف في اإلجازة
المؤجلة إذا انقضت السنة التالية مباشرة لتلك السنة.
يتقاضى الموظف المجاز راتبه كامالً مع العالوات في أثناء مدة اإلجازة.
يستحق الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ،ويجوز منحها مجزأة حسب ظروف
ومصلحة العمل بموافقة مديره/عميده ،شريطة أال تقل في المرة الواحدة عن
يومين متصلين ،ما عدا إجازات الحاالت الطارئة.
للعميد ،أو المدير المختص أن يحدد في الشهر األول من السنة تاريخ اإلجازة
السنوية لكل موظف في كليته ،أو دائرته حسب مقتضيات العمل فيها.
ال ت ُحسب أيام العطل الرسمية ،واألعياد الدينية ،وأيام العطل األسبوعية من
اإلجازة السنوية.

المادة ( :)19للرئيس ،إذا اقتضت مصلحة الجامعة ،تكليف الموظف بالعمل في أثناء إجازته السنوية
مقابل مكافأة يحددها ،شريطة أال تزيد مدة التكليف على ثالثة أرباع رصيد إجازته
المستحقة.
المادة
(:)20

أ .يُمنح الموظف إذنا ً بالتغيب عن عمله ،وبراتب كامل مع العالوات لمدة خمسة أيام
عمل ،في حالة زواجه ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة ،وال ت ُخصم من
اإلجازة السنوية.
ب .للرئيس منح الموظف إجازات اضطرارية بدون راتب لمدة ال يزيد مجموعها
على ثالثين يوما ً خالل السنة الواحدة وذلك بعد استيفائه إجازته السنوية.
ج .يُمنح الموظف إجازة براتب كامل لمدة ثالثة أيام في حالة وفاة أحد أصوله ،أو
فروعه ،أو زوجه ،أو إخوته.

المادة ( :)21يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة الراتب مع العالوات ،عن مدة
اإلجازات التي يستحقها ،فيما لو بقي على رأس عمله.
المادة ( :)22تمنح اإلجازات على الوجه التالي:
أ .لمديري الدوائر ،والمراكز ،والوحدات ،بقرار من الرئيس.
سب إجازاتهم من العميد ،أو المدير المختص،
ب .أما باقي الموظفين ،والمستخدمين ت ُن ّ
ويصدر القرار بموجب ذلك عن المدير اإلداري إذا كان الموظف مستوفيا ً لشروط
التمتع باإلجازة.
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المادة ( :)23أ .للرئيس أن يَمنح أي موظف في الجامعة إجازة دون راتب لمدة ال تزيد عن ثالثة
أشهر ،وذلك بناء على تنسيب الرئيس المباشر ،شريطة أن يكون لذلك الموظف
خدمة فعلية متواصلة في الجامعة ،ال تقل عن ثالث سنوات.
ب .يجوز َمنح اإلجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة أخرى،
على أن ال تكون قد مضت مدة ال تقل عن خمس سنوات على انتهاء اإلجازة
األولى.
ُ
ج .ال ت ُعَدّ اإلجازة دون راتب التي تمنح للموظف بموجب هذه المادة خدمة فعلية له
في الجامعة.
المادة ( :)24للرئيس ،بتنسيب من العميد ،أو المدير المختص َمنح الموظف إجازة مدفوعة الراتب
ألداء فريضة الحج لمدة ال تزيد على خمسة عشر يوما ً من تاريخ القيام بها ،وت ُمنح
هذه اإلجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة ،شريطة أن يكون الموظف قد
أمضى عاما ً كامالً على األقل في خدمة الجامعة.
المادة ( :)25ت ُراعى عند َمنح اإلجازات مصلحة العمل ،على أن تقترن بموافقة خطية من المرجع
المختص بمنحها ،وعلى الموظف أال يقوم بإجازته ،ويترك عمله قبل الموافقة الخطية
المسبقة على إجازته من جهة االختصاص.
الفصل السادس :اإلجازات المرضية
المادة ( :)26أ .ت ُمنح اإلجازة المرضية بناء على تقرير من الطبيب المعتمد ،إذا كانت هذه اإلجازة
ال تزيد على أسبوع.
ب .لكل موظف الحق في إجازة مرضية متفرقة مدتها أربعة عشر يوما ً في السنة
الميالدية الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من الجامعة،
ويجوز تجديدها لمدة أربعة عشر أخرى بأجر كامل ،إذا كان نزيل إحدى المشافي،
أو بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها الجامعة.
ج .مع مراعاة إذا زادت مدة اإلجازة المرضية المتفرقة كما جاء في (أ) و (ب) من
هذه المادة في السنة ،فتخصم المدة الزائدة من رصيد إجازته السنوية المستحقة
للموظف عن تلك السنة ،وإذا استنفد إجازاته السنوية فتخصم من راتبه.
المادة ( :)27إذا زادت مدة مرض الموظف على شهر ،عليه أن يقدم تقريرا ً بذلك من المرجع
الطبي ،ويصدق عليه من اللجنة الطبية في الجامعة ،وعلى الموظف المريض في
جميع األحوال أن يُعلم رئيسه المباشر بمرضه ،وعدد األيام التي سيتغيب فيها ،في
أقرب فرصة ممكنة ،على أال تزيد على ثالثة أيام من تغيبه ،وتعتمد جميع التقارير
الطبية من المرجع الطبي في الجامعة.
المادة ( :)28إذا لم يشف الموظف من المرض في شهر من تاريخ مرضه ،وقدم تقارير طبية بذلك،
فتمدد إجازته المرضية ،وتُصرف رواتبه وعالواته على الشكل اآلتي:
أ .عن الشهرين األولين من المرض يُصرف راتبه كامالً مع العالوات.
ب .عن الشهرين التاليين من المرض يُصرف نصف راتبه مع نصف العالوات.
ج .يعاين الموظف المريض بعد مرور أربعة أشهر من مرضه من اللجنة الطبية،
فإذا تبين لها أن المرض قابل للشفاء في أثناء شهرين آخرين تمدد اإلجازة
المرضية لمدة شهرين ،وتكون دون راتب.
د .إذا لم يشف الموظف في أثناء ستة أشهر من تاريخ مرضه حسب الفقرات السابقة،
تنتهي خدماته بقرار من الرئيس.
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المادة ( :)29إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب في أثناء قيامه بوظيفته ،أو بسببها دون
إهمال منه يُمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العالوات ،طيلة المدة الالزمة لشفائه،
على أال تتجاوز سنة كاملة ،فإذا لم يشف في أثناء السنة فت ُنهى خدماته بقرار من
المرجع المختص في التعيين مع منحه التعويض الذي يستحقه بموجب قانون العمل
األردني.
المادة ( :)30تستحق الموظفة الحامل إجازة والدة وأمومة حسب قانون العمل األردني.
الفصل الثامن :واجبات الموظف والتزاماته
المادة ( :)31على الموظف ما يأتي:
أ .أن يقوم بالمهام الوظيفية المنصوص عليها في القوانين ،واألنظمة ،والتعليمات
الخاصة بالجامعة والقرارات الصادرة عنها وأي واجبات وظيفية يُكلف بها
رسمياً.
ب .أن يمتنع عن القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الوظيفية ،ويتوخى المحافظة
على مصالح الجامعة وممتلكاتها ،وأموالها.
ج .أال يقوم بأي عمل إضافي لحسابه ،أو لحساب اآلخر بأجر ،إال بإذن خطي من
رئيس الجامعة.
د .أن يمتنع عن ممارسة أي نشاط حزبي ،أو سياسي ،أو طائفي ،أو إقليمي داخل
الجامعة.
ه .أال يقوم بأي عمل من شأنه اإلساءة إلى الجامعة ،أو العاملين فيها.
و .المحافظة على أسرار العمل.
المادة ( :)32إن مخالفة الموظف لقانون الجامعة ،أو أنظمتها ،وتعليماتها ،أو القرارات الجامعية
الخاصة بواجباته الوظيفية ،يُعرضه لواحدة من العقوبات التأديبية اآلتية حسب مقتضى
الحال:
أ .التنبيه شفويا ً أو خطيا ً.
ب .اإلنذار األول.
ج .اإلنذار الثاني.
د .اإلنذار النهائي.
ه .الحسم من الراتب لمدة ال تزيد على ثالثة أيام لكل مخالفة.
و .وقف الزيادة السنوية.
ز .االستغناء عن الخدمات.
ح .ال يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها من هذه
المادة على كل مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف ،وت ُفرض على الموظف
العقوبة األشدّ في حال تكرار المخالفة.
المادة ( :)33ت ُحدد صالحيات فرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة ( )32من هذا
النظام على النحو اآلتي:
أ .للعميد ،ولمدير الدائرة ،توقيع العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب)
من المادة ( )32على الموظفين في دائرته.
ب .للعميد ،والمدير ،توقيع عقوبة التنبيه ،أو اإلنذار األول على أي موظف يعمل في
كليته أو دائرته وعلى من يوازيهم في الراتب من الموظفين.
ج .أما باقي العقوبات ،فهي من صالحيات الرئيس.
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المادة ( :)34إذا نُسبت إلى موظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية ،فللرئيس قبل إحالته إلى
المجلس التأديبي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثالثة أشخاص ،ويتولى رئيس اللجنة
الدفاع عن تقريرها أمام المجلس التأديبي ،أو إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي
مباشرة.
المادة ( :)35أ .إذا أ ُقيمت دعوى جزائية ضد الموظف ،فال يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحقه
بسبب التهمة الجزائية الموجهة إليه قبل صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى.
ب .إن صدور القرار في الدعوى الجزائية بعدم مسؤولية الموظف ،أو بتبرئته من
التهمة الجزائية المنسوبة إليه ،ال يمنع من اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحقه
بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة ( :)36ألي مرجع مختص بتوقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام أن يحيل
الموظف إلى مرجع أعلى لتوقيع العقوبة المناسبة ،إذا تبين له أنه غير مختص بتوقيع
تلك العقوبة.
المادة ( :)37أ .يُشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي ،واآلخر استئنافي ،ويتكون
كل منهما من رئيس وعضوين ،يعيّنهم الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد ،ويعقد كل
منهما جلساته بدعوة من رئيسه.
ب .ال تكون جلسات أي من المجلسين قانونية ،ما لم يحضرها رئيس المجلس
والعضوان اآلخران ،وتكون إجراءاتهما وقراراتهما سرية ،ويتخذ كل منهما
قراراته باألكثرية.
ج .إذا لم يتمكن رئيس أي من المجلسين التأديبيين ،أو أي من أعضائهما من حضور
االجتماع ،فينتدب رئيس الجامعة بديالً عنه طيلة مدة غيابه.
د .للرئيس أن يُعفي أيّا ً من رئيسي المجلسين ،أو أيا من أعضائهما ،كما يجوز ألي
من أعضاء المجلسين أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس.
المادة ( :)38أ .يُبلّغ رئيس المجلس التأديبـي الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطيا ً بالمخالفة
المنسوبة إليه ،وذلك قبل الموعد المعين النعقاد المجلس التأديبي بأسبوع على
األقل ،وللموظف الحق في االطالع على التحقيقات ،وأن يحضر جلسات المجلس
للدفاع عن نفسه.
ب .ينعقد المجلس التأديبي االبتدائي للنظر في القضية المحالة عليه في أسبوعين من
تاريخ اإلحالة على األكثر ،ويترتب عليه أن يبت فيها في شهرين على األكثر من
ذلك التاريخ.
ج .فيما عدا عقوبة االستغناء عن الخدمة ،تكون قرارات المجلس االبتدائي قطعية
غير قابلة للطعن أمام أي جهة.
كف يد الموظف المحال على التحقيق ،أو إلى المجلس التأديبي،
د .للرئيس الحق في ّ
عن العمل في أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة ،إلى حين صدور القرار النهائي،
وله أن يوقف راتبه ،وعالواته كليا ً أو جزئيا ً إلى أن يصدر القرار النهائي بحقه،
وتعاد له جميع حقوقه األدبية والمالية بأثر رجعي عند براءته.
المادة ( :)39للرئيس في حاالت استثنائية أن ينقل أي موظف من وظيفته ،إلى وظيفة أخرى في
الجامعة.
المادة
(:)40

أ.

يُصدر المجلس التأديبي االبتدائي قراره في القضية متضمنا ً األسباب التي استند
إليها ،وإذا قضى القرار بعقوبة االستغناء ،فللموظف المحكوم عليه أن يستأنف
ذلك القرار إلى المجلس التأديبي االستئنافي خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ
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تبليغه ،ويقدم االستئناف بطلب خطي يسلم إلى مكتب الرئيس مقابل إيصال
رسمي بذلك
ب .1 .يبلغ المستأنف بموعد جلسة المجلس التأديبي االستئنافي قبل أسبوعين على
األقل من تاريخ انعقادها ،على أن يبت المجلس في االستئناف خالل شهرين
على األكثر من تاريخ وروده ،ويكون قراره قطعيا ً
 .2تتبع أمام المجلس االستئنافي اإلجراءات المتبعة أمام المجلس التأديبي
االبتدائي.
المادة ( :)41أ .للموظف تقديم أي بينات أمام كل من المجلسين ،بما في ذلك اإلدالء بأقواله،
واستجواب الشهود ،ومناقشتهم.
ب .يتولى الرئيس القيام بتنفيذ التعليمات جميعها ،المتعلقة بالقضايا التأديبية.
ج .إذا لم يتمكن أي من المجلسين التأديبيين من إصدار قراره في المدة المحددة في
هذا النظام ،عليه أن يبين أسباب ذلك في تقرير يرفع إلى الرئيس ،ويحدد فيه
التاريخ الذي ستنتهي به اإلجراءات وإصدار القرار ،وللرئيس تحديد المدة وفق
مقتضى الحال.
المادة ( :)42إذا رأى الرئيس ،أو المجلس التأديبي ،أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية
أن المخالفة التي يجري النظر والتحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية ،فتحال
القضية من الرئيس إلى المدعي العام المختص التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها،
وتوقف اإلجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
الفصل التاسع :التقارير السنوية وتقييم األداء
المادة ( :)43أ .يتم تقييم أداء الموظف لألغراض المنصوص عليها جميعها في هذا النظام بما في
ذلك استحقاق الترفيع ،واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره
الرئيس.
ً
ب .يقدر األداء العام للموظف بأحد التقديرات اآلتية( :ممتاز ،جيد جدا ،جيد ،متوسط،
ضعيف).
ج .ت ُعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة.
د .يضع الرئيس المباشر التقرير السنوي عن الموظف ،ويرسله إلى مدير الشؤون
اإلدارية.
المادة ( :)44أ .يُ َو ّجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط.
ب .يُ َو ّجه إنذار أولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف.
ج .يُ َو ّجه إنذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف.
د .للرئيس إنهاء خدمات الموظف الذي ترد عنه ثالثة تقارير متتالية بتقدير ضعيف.
س ْحب التقرير السنوي للموظف ،أو تعديله بعد إرساله إلى دائرة الشؤون
المادة ( :)45ال يجوز َ
اإلدارية.
الفصل العاشر :انتهاء خدمة الموظف
المادة
(:)46

تُعَدّ خدمة الموظف منتهية في أي من الحاالت التالية:
أ .الوفاة ،وفي هذه الحالة تقوم الجامعة بدفع راتبه وعالواته كاملة ،وتؤول إلى ورثته
الشرعيين عن الشهر الذي توفي فيه ،باإلضافة إلى إجمالي راتب شهرين آخرين،
عالوة على دفع حقوقه األخرى إن وجدت.
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ب .قبول استقالته ،وعليه تقديمها قبل شهر من ذلك.
ج .فَ ْقد الوظيفة.
د .االستغناء عن الخدمة.
ه .بلوغه سن الخامسة والستين من العمر ،وللرئيس بناء على تنسيب من
العميد/المدير تمديد خدمة الموظف سنة فسنة على أال يزيد مجموع مدة التمديد
على خمس سنوات.
و .العجز عن مواصلة العمل في الجامعة ألسباب صحية بنا ًء على تقرير من اللجنة
الطبية.
ز .الحكم بإدانة الموظف بجناية أو جنحة ماسة بالشرف.
المادة ( :)47ت ُقدم االستقالة خطيا ً ،وت ُقبل ،أو ت ُرفض خطيا ً بقرار من المرجع المختص ،وعلى أن
يصدر القرار بالرفض أو القبول في ثالثين يوما ً من تاريخ تقديمها ،وتُعَدّ مقبولة إذا
لم يُبلغ الموظف بقرار قبول االستقالة ،أو رفضها في تلك المدة ،وإذا ترك العمل قبل
تبليغه قبول االستقالة ،أو رفضها ،أو قبل انقضاء ثالثين يوما ً على تقديمها ،فيُ َعدّ فاقدا ً
لوظيفته.
المادة
(:)48

يُ َعدّ الموظف فاقدا ً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون سبب مشروع ،أكثر من عشرين
يوما ً متقطعة في السنة الواحدة ،أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل
إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه ،ويُنشر في إحدى الصحف اليومية
المحلية لمرة واحدة.

المادة
(:)49

أ .على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة ألي سبب من األسباب ،أن يسدد
جميع التزاماته المالية تجاهها ،وأ ن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه
العمل.
ب .يعطى الموظف الذي تنتهي خدماته في الجامعة شهادة خدمة ،وشهادة براءة ذمة
إذا طلبهما ،شريطة أن يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها ،ويرد جميع ما بعهدته
من لوازم قبل تركه العمل ،ويقدم براءة ذمة من الجامعة ،ومن ضريبة الدخل.
الفصل الحادي عشر :أحكام عامة

المادة ( :)50ال يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته أي مكافأة في أي من الحاالت اآلتية:
أ .إذا كانت خدمته في الجامعة تقل عن ثالثة شهور.
ب .إذا ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة مختصة ارتكاب الموظف لجرم أو جنحة
ماسة بالشرف.
المادة ( :)51إذا ثبت أن الموظف أصيب بعاهة بسبب قيامه بوظيفته دون تقصير ،أو إهمال منه،
وثبتت تلك العاهة بقرار من المرجع الطبي المعتمد ،وكانت العاهة ال تحول دون قيامه
بوظيفته ،فيصرف له بقرار من المجلس تعويض من راتبه السنوي األخير ،يعادل
العجز الناشئ عن العاهة.
المادة ( :)52ت ُحدد رواتب الموظفين ،وعالواتهم ،وسائر حقوقهم وشؤونهم المالية ،بموجب نظام
الرواتب ،والعالوات الخاص بهم ،المعمول به في الجامعة.
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المادة ( :)53مع مراعاة أحكام هذا النظام ،ت ُ َ
طبق على الموظفين الشروط الواردة في عقود
استخدامهم.
ضع الموظفون ألحكام قانون العمل األردني في الحاالت ،التي لم يرد عليها نص
المادة ( :)54يَخ َ
في هذا النظام.
المادة ( :)55للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ،اقتراح تغيير ،أو تعديل ،أو إضافة ،أو حذف ،أو
تفسير أي فصل أو مادة في هذا النظام ،على أن يتم إقرارها من مجلس التعليم العالي.
المادة ( :)56يُحدّد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.
المادة ( :)57يُصدر مجلس الجامعة التعليمات التنفيذية ،والتنظيمية لتطبيق هذا النظام.
المادة ( :)58يُلغي هذا النظام أي قرارات ،أو تعليمات سابقة ،تتعارض مع أحكامه.
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نظام رقم ( )3لسنة 2010
النظام المالي في جامعة البترا
الفصل األول :اسم النظام والمصطلحات
المادة (:)1

يُس ّمى هذا النظام "النظام المالي في جامعة البترا لسنة  ،"2010ويعمل به ابتدا ًء من
تاريخ إقراره من مجلس األمناء.

المادة (:)2

يكون للكلمات ،والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذا النظام ،المعاني المخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا
الجامعة
 :مجلس أمناء جامعة البترا
المجلس
 :مجلس إدارة الشركة
الهيئة
 :شركة البتراء للتعليم
الشركة
 :رئيس الجامعة
الرئيس
المفوض بالتوقيع
 :نائب الرئيس
نائب الرئيس
ّ
 :أي عميد في الجامعة
العميد
 :أي كلية في الجامعة
الكلية
 :أي دائرة إدارية ،أو مركز علمي في الجامعة
الوحدة
 :مدير وحدة في الجامعة
المدير
 :مدير الشؤون المالية في الجامعة
مدير الشؤون المالية
 :المحاسب ،أمين الصندوق ،المدقق في الجامعة ،وأي
الموظف المالي
موظف فيها يناط به قبض أموالها ،وحفظها،
وصرفها ،ومراقبتها ،وتنظيم سجالتها في الجامعة
 :كل من يعمل في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس،
العامل بالجامعة
أو الموظفين ،أو المستخدمين
وحدة الرقابة والتدقيق  :الوحدة التي تتولى اإلشراف على تطبيق بنود
الموازنة
الداخلي

المادة (:)3

ت َسري أحكام هذا النظام بالجامعة على الشؤون المالية الخاصة جميعها.
الفصل الثاني :الواجبات والمسؤوليات
الرئيس مسؤول عن تحصيل أموال الجامعة ،وصرفها وفقا ً للموازنة السنوية ،وله أن
يفوض خطيا ً أيا ً من صالحياته ألي عامل تقتضي طبيعة عمله في الجامعة مثل هذا
التفويض ،وله إلغاء هذا التفويض خطياً.

المادة (:)4
المادة (:)5

الدائرة المالية في الجامعة هي الجهة المسؤولة عن األعمال المالية جميعها في
الجامعة ،وتتولى قبض أموال الجامعة ،وتحصيلها ،ودفع االلتزامات المالية المترتبة
عليها ،وذلك طبقا ً لقانون الجامعات األردنية الخاصة وأنظمة الجامعة ،وتعليماتها،
والقرارات الصادرة بمقتضاها.
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المادة (:)6

أ .مدير الشؤون المالية مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ،ومعامالتها
المالية ،والسجالت الخاصة بها ،والمحافظة عليها جميعها ،والتحقق من تطبيق
أحكام هذا النظام عليها.
ب .الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام باألعمال ،واإلجراءات المتعلقة باألمور
المالية للجامعة المنوطة بهم ،بما في ذلك االلتزامات ،والصرف ،وقبض
اإليرادات ،وتنظيم القيود ،والحسابات ،والسجالت المالية ،وفقا ً لألنظمة
والتعليمات المعمول بها.
ً
ج .كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصيا عن أي خسارة مادية تلحق
بالجامعة ،جراء تقصيره ،أو خطئه ،أو إهماله في أداء الواجبات المنوطة به،
وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة.
الفصل الثالث :الموازنة

المادة (:)7

للجامعة موازنة سنوية مستقلة.

المادة (:)8

المقدرة عن سنة مالية واحدة،
تتألف موازنة الجامعة السنوية من إيراداتها ،ونفقاتها
ّ
تبدأ في  ،1/1وتنتهي في  12/31من العام نفسه .وتنظم الموازنة في أبواب ،وفصول،
ومواد ،وفق نماذج معتمدة.

المادة (:)9

أ .يُصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة
السنوية ،ومالحقها ،وتاريخ تقديمها ،والبيانات المرفقة بها ،في موعد أقصاه
األول من تشرين الثاني من كل عام ،بحيث يتاح للمجلس المصادقة عليها قبل
شهر من بدء السنة المالية للجامعة.
ب .يُقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الهيئة ،إلى المجلس إلقرارها قبل
نهاية الشهر األول من كل عام ،ثم ت ُرفع إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليها.
ج .يتم اإلنفاق باعتمادات شهرية ،يُصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبة ()12:1
من ميزانية السنة المالية السابقة ،لتغطية النفقات المتكررة ،وااللتزامات المالية
المدورة ،ولمدة أقصاها شهران ،على أن تسدد المبالغ التي أنفقت على هذا الوجه
من الميزانية الجديدة بعد إقرارها.

المادة ( :)10ال يجوز استعمال أي مخصصات في الميزانية ،أو مالحقها في غير األغراض التي
حددت لها في تلك الموازنة أو المالحق.
المادة ( :)11يجوز في أثناء السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق الموازنة السنوية ،وذلك
في الحاالت التي يقررها المجلس ،على أن تُتبع في ذلك اإلجراءات ،والمراحل ذاتها
التي ت ُطبّق عند إعداد الموازنة السنوية للجامعة ،وتنظيمها ،وتصديقها ،باستثناء
األحكام المتعلقة بموعد تقديمها.
المادة ( :)12يجوز نقل المخصصات في الميزانية حسب الصالحيات اآلتية:
أ .من باب إلى آخر بقرار من المجلس ،بناء على تنسيب من الرئيس.
ب .من فصل إلى آخر ،ضمن الباب الواحد ،بقرار من المجلس ،بناء على تنسيب من
الرئيس.
ج .من مادة إلى أخرى ،ضمن الفصل الواحد ،بقرار من الرئيس ،بناء على تنسيب
من العميد ،أو المدير المختص.
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د .يشترط في جميع حاالت نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة أخذ
رأي مدير الشؤون المالية؛ لضمان عدم تعارض النقل ،مع االلتزامات المالية
المترتبة بموجب الميزانية ،والتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.
المادة ( :)13يتم اإلنفاق من المخصصات المرصودة بالميزانية ،بنا ًء على أوامر صرف مالية،
يصدرها الرئيس ،أو من يفوضه.
الفصل الرابع :النفقات
المادة ( :)14أ .يُصدر الرئيس التعليمـات الخاصـة بإجراءات الصرف ،وتدقيق المعامالت،
وتقسيم النفقات ،وتحديد طبيعتها ،وبيان الوثائق المعززة للصرف ،وكيفية تنظيم
سندات الصرف ،وإعدادها ،وقيدها.
ب .يتم الصرف بموجب المستندات المالية ،بعد تدقيقها ،وتوقيعها من مدير الشؤون
المالية ،ومدير الرقابة الداخلية ،واعتمادها من الرئيس.
المادة ( :)15أ.
ب.
ج.
د.

ه.

ت ُصرف الرواتب ،والعالوات ،واألجور ،في اليوم ( )25من كل شهر.
صصات الموفدين في بعثات علمية ،أو دورات تدريبية في
ت ُصرف رواتب ،و ُمخ ّ
الخارج ،وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
للرئيس أن يوافق على صرف راتب ،وعالوات أي من العاملين في الجامعة،
لمدة ال تزيد على شهرين ،وذلك في أثناء إجازته السنوية ،أو الصيفية.
يجوز أن يُصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها ،والمعارين لها ،في مطلع
العطلة الصيفية ،أو في أثنائها ،جميع الرواتب ،والعالوات ،والمكافآت،
والتعويضات ،وبدالت اإلجازة التي يستحقونها حتى نهاية العطلة ،أو عن أي
جزء منها ،إذا كانت عقودهم ،أو إعارتهم ،تنتهي بنهاية تلك العطلة ،وكانوا قد
أوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة .كما يجوز صرف بدالت اإلجازة لمن تنتهي
خدماتهم فيها ،وله أن يقتطع جزءا ً من تلك االستحقاقات تأمينا ً لتغطية أي من
االلتزامات غير المنظورة على أي عامل.
ال يُصرف للعامل المنتهية خدماته أي مبالغ مستحقة له ،إال بعد إبراز نموذج
براءة الذمة مصدقا من ذوي االختصاص في الجامعة ،وبراءة ذمة من ضريبة
الدخل.

المادة ( :)16يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية (من خارج الجامعة) باعتمادات مستنديه ،أو
حواالت مالية ،ويجوز إجراء التحويالت دفعة واحدة على الحساب ،أو دفعات مقدماً،
على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة،
واألوقات المحددة.
المادة ( :)17أ .تُسدد النفقات بموجب مستندات صرف ،حسب النموذج المقرر لذلك ،ويصادق
مدير الشؤون المالية ،والمدقق الداخلي على صحة اإلنفاق ،والبيانات الواردة في
المستند ،إشعارا بأن اإلنفاق قد تم وفق النظام ،وأن المبالغ المدفوعة لم تتجاوز
المبالغ المخصصة لذلك البند ،وصادق عليها الرئيس.
ً
ب .يجب أن تحمل مستندات الصرف ،والقيود ،شرحا ً وافيا لطبيعة العملية ،وأن تكون
معززة بالوثائق الالزمة ،كالعقود ،وأوامر الشراء ،ومستندات االستالم،
واإلدخاالت ،وأي وثائق ،أو مستندات أخرى واردة في النظام المحاسبي المتبع
في الجامعة ،وأي تعليمات أخرى تصدر بهذا الخصوص.
المادة ( :)18إذا ت َعذ ر تعزيز المدفوعات ،أو المصروفات التي ال تزيد قيمتها في الحالة الواحدة
على ( )50خمسين ديناراً ،بمستندات ،أو إيصاالت ،ألي سبب من األسباب ،فعلى من
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صرف
قام باإلنفاق ،أن يقدم شهادة خطية موقّعة ،تبين مقدار هذا اإلنفاق ،وأنه ُ
لمصلحة الجامعة ،أو ألعمال تتعلق بها ،على أن تصدق هذه الشهادة من الرئيس.
المادة ( :)19تُبوب النفقات حسب التصنيفات المعتمدة في موازنة الجامعة.
الفصل الخامس :اإليرادات
المادة
(:)20

يُ َعدّ مدير الشؤون المالية نماذج إيصاالت القبض الرئيسية ،والفرعية ،والقسائم ذات
القيمة المالية المحددة.

المادة ( :)21يتم قبض األموال لحسابات الجامعة بموجب إيصاالت رسمية ،ويُعطى متلقي الخدمة
نسخة منها .ويجري قيد جميع المقبوضات ،وفق الحساب المخصص لهذا الغرض،
ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة بإجراء قبض هذه األموال ،وتسجيلها ،وحفظها،
وإيداعها ،واإلجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان أي منها .ويتم إيداع هذه
المقبوضات في حساب الشركة ،في موعد أقصاه يوم عمل من قبضه.
المادة ( :)22أ .يكون للجامعة حساب خاص في البنوك التي يحددها المجلس ،ويتم الصرف منه
بتوقيع من الرئيس ،أو َم ْن يفوضه.
ب .يحدد الرئيس الحد األعلى للمبالغ النقدية (السلفة النثرية) التي يجوز االحتفاظ بها
لدى الدائرة المالية في الجامعة ،على أال تزيد على ( )5000خمسة آالف دينار
فقط في أي وقت.
ً
ج .يتم تنفيذ صرف المخصصات تبعا لبنود الموازنة المقرة من المجلس.
المادة ( :)23أ .تتألف موارد الجامعة مما يأتي:
 .1الرسوم التي يدفعها الطلبة.
 .2ريع أموالها المنقولة ،وغير المنقولة.
ً
 .3الهبات ،والتبرعات ،والمنح ،والمساعدات ،وفقا ألحكام هذا النظام ،وقانون
التعليم العالي ،والبحث العلمي ،على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت
من مصدر غير أردني.
 .4ما يتأتى من أنشطة تدريسية ،واستشارية ،وبحثية للكليات ،والمراكز ،وما
يتأتى من المشاريع اإلنتاجية ،والمرافق الجامعية.
ب .يُفت َح للجامعة حساب خاص مستقل عن حسابات الشركة في أحد بنوك المملكة،
ت ُودَع فيه المبالغ التي تطلبها الدائرة المالية وفق المخصصات المعتمدة في
الموازنة ،بتقرير يحدد المبالغ المطلوب صرفها في العام ،ويتم اإلنفاق منه بقرار
من الرئيس.
المادة ( :)24ت ُ َردّ األموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحاالت اآلتية:
أ .إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة ،والتعليمات ،والقرارات الصادرة بموجبها.
ب .إذا كانت األموال قد استوفيت خطأ أو دون حق ،ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة
الرئيس ،بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية.
المادة ( :)25ت ُ َبوب اإليرادات حسب التصنيفات المعتمدة في موازنة الجامعة.
الفصل السادس :السلف ،واألمانات ،والكفاالت
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سلفة من أموال الجامعة ،لتغطية نفقات ،أو
المادة ( :)26للرئيس بعد أخذ موافقة المجلس ،صرف ُ
خدمات عامة ،لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ،على أن ت ُسدد تلك السلف
بموجب ُملحق للموازنة ،أو من موازنة السنة التالية.
سلفة مالية ألي من األغراض اآلتية:
المادة ( :)27للرئيس الموافقة على صرف ُ
أ .يُصرف للعامل المناط به القيام بمهمة معينة للجامعة خارج البالد ُسلفة يحددها
الرئيس ،طبقا لما ورد في تعليمات االنتقال والسفر المعمول بها في الجامعة،
سوى هذه السلفة حال عودة العامل إلى البالد ،وذلك بناء على مطالبات
وت ُ ّ
المياومات ،والنفقات المستحقة.
سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة رسمية ،أو المكلف بإجراء بحث علمي من
بُ .
العاملين في الجامعة ،على أن تسدد بعد انتهاء المهمة ،وعودة المكلف من السفر.
س لفة بعثة علمية ،أو دورة تدريبية ،أو تأمين صحي ،أو تكاليف طباعة أطروحة،
جُ .
أو نفقات تذاكر سفر ،أو أي نفقة أخرى مقررة ،وفقا ً لألنظمة والقرارات المعمول
بها في الجامعة ،على أن ت ُسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها
صرفت له.
الشخص الذي ُ
سلفة للذين يتم تعيينهم ألول مرة في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ،الذين تم
دُ .
التعاقد معهم من خارج المملكة ،خالل األشهر الثالثة األولى من تعيينهم ،على
أال تتجاوز ( )1000ألف دينار للشخص الواحد ،وت ُسدد من راتب المستلف على
صرفت فيه
ثالثة أقساط على األكثر ،ابتدا ًء من راتب الشهر التالي للشهر الذي ُ
السلفة.
ه .يتابع مدير الشؤون المالية تسديد السلف في أوقاتها ،ويجب أن يتم تسويتها
باستمرار ،على أن تسدد قبل نهاية السنة المالية من كل عام.
و .ال يجوز صرف أي مبالغ ،ألي عامل قبل تسوية ما في ذمته للجامعة.
ز .ال يجوز اعتماد براءة ذمة أبناء –خريج ،أو منسحب ،أو مؤجل -أو أزواج ،أو
إخوة العاملين في الجامعة ،ما لم يسدد الذمم المترتبة عليهم.
سلفة دائمة ،أو مؤقتة ،ألي من العاملين في كليات الجامعة
المادة ( :)28أ .للرئيس صرف ُ
ودوائرها ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ،وذلك إلنفاقها في
األغراض الرسمية اآلتية:
سلفة نفقات دائمة ال تتجاوز ( )200مائتي دينار فقط ،لمن تقتضي طبيعة
ُ .1
أعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة ،وت ُسدد دوريا ً بموجب الفواتير ،أو
والمروسة من الجهة
المطالبات المعتمدة ،أو الوثائق الموقعة والمختومة
ّ
الطالبة.
سلفة نفقات ال تتجاوز ( )1000ألف دينار فقط ،وت ُسدد بعد انتهاء الشراء،
ُ .2
وتأدية الخدمات بموجب فواتير ،أو إيصاالت ،أو وثائق معززة.
سلفة طارئة لتسديد التزام نقدي ذي طبيعة مؤقتة عاجلة ،يتم تسويتها فور
ُ .3
انتهاء الغرض منها.
سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات ،أو تأدية خدمات ال تتجاوز ( )400أربعماية
ُ .4
دينار فقط للعمداء ،أو مديري الدوائر الرئيسية ،وت ُسدد بعد انتهاء الشراء ،أو
تأدية الخدمات ،بموجب فواتير ،أو إيصاالت ،أو وثائق معززة موقعة،
ومروسة من الجهة المستلمة.
ومختومة،
ّ
سلفة بحث علمي ،ألي
ب .للرئيس بنا ًء على تنسيب من عميد البحث العلمي ،صرف ُ
من الباحثين الحاصلين على دعم مالي ألبحاثهم ،وفقا لألنظمة والتعليمات المعمول
سوى حسب
بها في الجامعة ،على أال تتجاوز السلفة نصف المبلغ المعتمد ،وت ُ ّ
األصول.
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سلفة نثرية تعادل ()5000
ج .للرئيس ،في حاالت يقدرها ،الموافقة على صرف ُ
خمسة آالف دينار فقط ،لتغطية الدفعات التي تقل قيمتها عن  100دينار في المرة
الواحدة ،للموظف المناط به مسكها في الدائرة المالية ،ويتم الصرف حسب
المفوض بالتوقيع عن الصرف كال من :مدير الشؤون
النموذج المعتمد ،ويكون
ّ
المالية ،أو من يفوضه ،ومدير التدقيق الداخلي ،أو من يفوضه مجتمعين.
صرفت له السلفة مسؤوالً بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة ،وعليه
المادة ( :)29يكون العامل الذي ُ
أن يثبت استخدام ما أنفق منها لألغراض المحددة لها ،وذلك بوثائق ومستندات تعزز
ذلك ،وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي ،وعلى مدير الشؤون المالية ،أو من يفوضه،
مراقبة حركة هذه السلفة ،والتحقق من أنها است ُعملت ،أو أنها ستستعمل لألغراض
المحددة لها.

المادة ( :)30أ.
ب.
ج.
د.

مع مراعاة ما نُص عليه بغير ذلك في هذا النظام ،فت ُسدد السلفة قبل نهاية السنة
المالية .وفي حالة عدم تسديدها ،يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة
واحدة ،وإذا لم يكن كافيا تسدد السلفة من راتب الشهر التالي ،أو من أي مكافآت
أو مستحقات له ،بالطريقة التي تراها دائرة الشؤون المالية مناسبة.
صرفت له السلفة ،خارج المملكة عند حلول تسويتها ،فيتم
إذا كان العامل الذي ُ
تسديدها بعد عودته مباشرة.
ُ
صرفت له السلفة تسترد منه السلفة أو رصيدها
في حالة انتهاء خدمة العامل الذي ُ
دفعة واحدة.
يتم تسديد السلفة فور انتهاء الغاية التي صرفت من أجلها ،وفي جميع األحوال
يجب أال تتجاوز المدة التي يحتفظ بها شخص بالسلفة أكثر من ثالثة أشهر من
تاريخ صرفها.

المادة ( :)31يُ َقيد في حساب األمانات أي مبلغ د ُفع للجامعة لم يرد فيه نص في موازنتها ،أو تم
دون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل
قبضه لحساب أي جهة أخرى ،وت ُ ّ
األمانات ،وتخضع عملية قبضه ،وقيده وصالحية صرفه ألحكام هذا النظام .أما
األمانات األخرى التي ترد للجامعة ضمن شروط خاصة ،فتخضع في ردها ،أو
صرفها ،وفقا ً لتلك الشروط ،سواء كان ردها بعينها ،أو بطريقة أخرى تحقق مصلحة
الجامعة.
المادة ( :)32كل أمانة ال يُطالَب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها ،ت ُ َقيد إيرادا ً لحساب
الجامعة ،على أن يتم تبليغ صاحب األمانة بالمراجعة الستردادها ،أو اإلعالن عن
ذلك في مكان بارز في الجامعة ،أو بأي وسيلة أخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك
المدة.
المادة ( :)33للجامعة أن تطلب تقديم الكفاالت ،والضمانات التي تراها ضرورية للحفاظ على
حقوقها ومنها:
أ .الكفاالت ،والضمانات المتعلقة بإنجاز التعهدات بالقيم الواردة في العقود الموقعة.
ب .الكفاالت الشخصية ألمناء الصناديق ،والمستودعات ،وغيرهم من الموظفين
الذين يقرر الرئيس ضرورة تقديمهم كفاالت ،ت ُ َحدد قيمتها لتتناسب مع المسؤولية
المالية للمكلفين بها ،بتنسيب من دائرة الشؤون المالية.
المادة ( :)34أ .يُحدد الرئيس بقرار منه ،وبتنسيب من مدير الشؤون المالية ،الوظائف المالية التي
يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية ،أو عدلية ،ومقدار هذه الكفالة.
ب .ت ُنظم الكفالة لدى الكاتب العدل ،وفقا للنموذج الذي تعتمده الجامعة.
ج .ت ُح َفظ مستندات الكفاالت بعد تسجيلها في سجل خاص لدى مدير الشؤون المالية.
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الفصل السابع :الحسابات ،والسجالت ،والنماذج ،والبطاقات
المادة ( :)35يُصدر الرئيس تعليمات المحاسبة ،ومسك الدفاتر بالجامعة ،وأي تعديالت إضافية
عليها تقتضيها المصلحة.
المادة ( :)36أ .يُحدد مدير الشؤون المالية بموافقة الرئيس أنواع السجالت وأشكالها ،والنماذج،
والبطاقات التي يجب مسكها ،واستعمالها ،وتنظيمها ،إلثبات الشؤون المالية في
الجامعة ،وضبطها حسب األصول المحاسبية المتعارف عليها.
ب .ت ُنظم حسابات الجامعة ،وت ُحدد أصول مسكها وفق نظام محاسبي ،ينسجم مع
تصنيف الميزانية والموازنة وترقيمها ،ضمن التعليمات المعمول بها في الجامعة.
المادة ( :)37ت ُحفظ المستندات ،والنماذج ،والسجالت المالية المستعملة في الجامعة لمدة ال تقل عن
( )15خمس عشرة سنة بعد انتهاء العمل بها ،ويجوز إتالفها بعد ذلك وفقا ً للتعليمات
التي يصدرها الرئيس ،وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجالت ،والوثائق إلى
الجهات الرسمية المعنية لتدقيقها.
الفصل الثامن :أحكام عامة
المادة ( :)38يُحدد المجلس األشخاص الذين ينطبق عليهم استحقاق عالوة مسؤولية مالية ،ويحدد
الرئيس-بموجب تعليمات يُصدرها بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية -الوظائف
التي يُطلب من شاغلها تقديم كفاالت مالية ،وت ُحدد التعليمات مقدار هذه الكفاالت،
وشروطها.
المادة ( :)39ت ُنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ،تكون مسؤولة أمام رئيس مجلس األمناء
مباشرة ،تتولى اإلشراف على تطبيق بنود الميزانية من إيرادات ونفقات ،وعليها تقديم
تقارير دورية إلى الرئيس عن شؤون الجامعة المالية.
يُزود كل من مدير الرقابة الداخلية ،ومدير الشؤون المالية بنسخة عن كل عقد ،أو
المادة
اتفاق يرتب للجامعة أي حق أو يرتب عليها أي التزام ،أو حقوق مالية ،وذلك عند
(:)40
تنفيذ ذلك العقد ،أو االتفاق.
ش ْ
طب الدين المعدوم ،والنقص في أموال الجامعة النقدية مهما بلغت قيمتها في
المادة ( :)41يتم َ
نهاية السنة المالية بقرار من المجلس ،وبتنسيب من لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية،
وذلك وفق األنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة ،على أن تكون مقبولة ضريبيّا ً.
المادة ( :)42على كل َم ن تكون بحيازته أوراق مالية ،أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ،أن
يحفظها ،إما في البنك المعتمد ،أو في صندوق حديدي خاص في الجامعة.
المادة ( :)43عند وقوع اختالس ،أو نقص في أموال الجامعة ،أو تزوير في سجالتها ،ودفاترها،
وقيودها ،يترتب على الموظف المسؤول عن تلك األموال ،والسجالت ،والدفاتر،
والقيود ،أن يُعلم مدير الشؤون المالية والمدقق الداخلي ،الذي يتولى بدوره تبليغ
ف يد الموظف المشتبه به
الرئيس ،التخاذ اإلجراءات المناسبة ،التي من بينها أن ت ُ َك ّ
إلى أن يتم التحقق من الموضوع.
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ضع جميع القيود ،والمستندات ،والسجالت المالية للتدقيق الداخلي ،وعلى موظف
المادة ( :)44ت ُخ َ
الشؤون المالية تقديم تلك القيود ،والمستندات ،والسجالت إلى مدققي الحسابات
الخارجيين المعتمدين من الهيئة ،وتقديم أي معلومات ،أو بيانات تفصيلية يطلبونها.
المادة ( :)45يُصدر الرئيس لوائح يُحدد بموجبها األسس الخاصة بتنظيم العالقة ،واالرتباط ،بين
األجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة إداريا ً بدائرة الشؤون المالية.
المادة
(:)46

يُصدر مجلس الجامعة التعليمات التنفيذية الالزمة لتطبيق هذا النظام ،بما ال يخالف
أحكامه أو يتعارض معها.

المادة ( :)47يُصدر مجلس الجامعة بنا ًء على تنسيب الرئيس ،التعليمات الخاصة بتحديد بدالت
الرسوم ،واالنتفاع من مرافق الجامعة ،ومنازل الطالبات ،وغيرها من األمور المالية.
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نظام رقم ( )4لسنة 2010
نظام الرواتب والعالوات في جامعة البترا
المادة (:)1

يسمى هذا النظام نظام الرواتب ،والعالوات في جامعة البترا لسنة  ،2010ويُعمل به
من ابتدا ًء من تاريخ إقراره من مجلس األمناء.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذا النظام ،المعاني المخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا
المجلس  :مجلس أمناء الجامعة
الرئيس  :رئيس الجامعة

المادة (:)3

تُحدد رواتب ،وعالوات أعضاء هيئة التدريس ،والموظفين في الجامعة ،ودرجات هذه
الرواتب ،وتسلسل زيادتها ،وفقا ً لما يقرره المجلس.

المادة (:)4

تُحدد رواتب الموظفين المعيّنين برواتب شهرية مقطوعة ،أو عقود خاصة ،بموجب
تعليمات يُصدرها الرئيس.

المادة (:)5

تُصرف زيادات العاملين برواتب مقطوعة ،أو بعقود خاصة ،وعالواتهم السنوية ،كما
سلم الرواتب.
تُصرف لمن يحمل مؤهلهم العلمي في ُ

المادة (:)6

يجري حساب الخبرة السابقة لعضو هيئة التدريس ،أو الموظف ،عند تعيينه في
الجامعة وفقا ً لألسس اآلتية:
ً
أ .تُحتسب الخبرة ألعضاء هيئة التدريس وفقا "لنظام الهيئة التدريسية" المعمول به.
ب .يجوز أن تُحتسب للموظف اإلداري خبرته السابقة ،بحيث ال تزيد عن خمس
سنوات.
ج .يجوز أن تُحتسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة أشهر ،وتقل عن اثني عشر شهرا ً
سنة كاملة.
د .ال تُحتسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة ،أو
على الرتبة التدريسية التي تم التعيين على أساسها.

المادة (:)7

يستحق عضو هيئة التدريس ،أو الموظف" ،العالوة السنوية" ،عند حلول موعدها ،ما
لم يكن قد صدر قرار بحجبها عنه ،أو بلغ نهاية مربوط الدرجة.
ُصرف لعضو هيئة التدريس الذي يُكلّف بتدريس ساعات إضافية ،أو لل ُمحاضر
أ .ي َ
المتفرغ ،مبلغ يتناسب مع الرتبة األكاديمية عن كل
غير
ساعة تدريسيّة فعليّة ،وفق التعليمات النافذة.
ب .إذا اقتضت الحاجة تكليف أشخاص ال يحملون مؤهالت ،أو رتبا ً جامعية ،فللرئيس
أن يحدد لهم مكافأة تتراوح ما بين ( )25-10دينارا ً للساعة الواحدة.
ج .للرئيس بناء على تنسيب العميد المختص ،أن يمنح المحاضر غير المتفرغ المقيم
خارج منطقة عمان الكبرى داخل المملكة ،الذي َيتحمل نفقات سفر إللقاء
محاضراته تعويضا ً ماليا ً ،يتراوح بين  5إلى  10دنانير يومياً.

المادة (:)8

 في جلسته رقم ( )2010/1بتاريخ 2010/01/13
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المادة (:)9

للرئيس أن يُكلف أيا ً من أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعة القيام بأي عمل فيها ،أثناء
الدوام الرسمي وبعده ،أو في أيام اإلجازة التي يستحقها ،أو أن يستدعيه منها للقيام
بذلك العمل؛ على أن يتم التكليف مقابل مكافأة مالية ،يحددها الرئيس ،أو تُحتسب
بموجب قانون العمل األردني.
الفصل الثاني :العالوات

صرف للرئيس ،ولكل من نُ ّوابه ،والقائمين بمسؤوليات إدارية ،عالوة إدارية ،يقررها
المادة ( :)10ت ُ َ
المجلس .وفي حال جمع عضو هيئة التدريس بين مسؤوليات وظيفتين ينطبق عليهما
بدل العالوة اإلدارية ،تُصرف له العالوة األعلى فقط.
صرف عالوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة يقررها المجلس.
المادة ( :)11ت ُ َ
صرف "عالوة بدل سكن" لعضو هيئة التدريس غير األردني ،وفق ما يقرره
المادة ( :)12ت ُ َ
المجلس.
صر ف ألعضاء هيئة التدريس ،والعاملين في الجامعة ،عالوة (غالء معيشة)،
المادة ( :)13ت ُ َ
وعالوة عائلية لزوجة واحدة ،وأربعة من أبنائه تحت سن ( )21وفق تعليمات الرواتب
والعالوات النافذة.
سلّم
صرف ألعضاء الهيئة التدريسية عالوة جامعة ،حسب الرتبة الواردة في ُ
المادة ( :)14ت ُ َ
الرواتب ،وفق ما يقرره المجلس وحسب التعليمات النافذة.
صر ف ألعضاء هيئة التدريس ،ومشرفي المختبرات ،والصيادلة ،واألطباء ،عالوة
المادة ( :)15ت ُ َ
سلّم الرواتب،
صص ،تشكل نسبة مئوية من الراتب األساسي للرتبة الواردة في ُ
تخ ّ
حسب التعليمات النافذة.
ص ْرف عالوة طبيعة عمل في الجامعة ،لبعض الوظائف التي يحددها مجلس
المادة ( :)16للرئيس َ
العمداء.
ص ْرف عالوة خاصة ،تتعلق بندرة التخصص ،أو التميز في األداء ،أو التكليف
المادة ( :)17للرئيس َ
بمشروعات معينة ،أو عضوية مجالس التحكيم والتقييم ،وغيرها ،وفق ما يراه.
المادة ( :)18تُصرف لمن يُكلفون بمهمات رسمية ال َبدَالت ،التي تحدّدها التعليمات النافذة.
المادة ( :)19للمجلس ،بناء على تنسيب الرئيسَ ،م ْنح العاملين في الجامعة أي عالوات تقتضيها
مصلحة الجامعة.
المادة
(:)20

الفصل الثالث :مكافأة الخدمة (راتب الثالث عشر)
َي ستحق أي عضو من الهيئة التدريسية ،والمحاضر المتفرغ ،في نهاية كل عام جامعي
مكافأة بواقع راتب شهر ،محسوما ً منه العالوات المنصوص عليها في البند (رابعا ً
/ب) ،حسب نصوص عقد االتفاق المبرم بينه والجامعة.
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الفصل الرابع :أحكام عامة
ضع العاملون في الجامعة إلى أحكام قانون الضمان االجتماعي المؤقت قانون
المادة ( :)21أَ .يخ َ
رقم ( )1لسنة  2014قانون الضمان االجتماعي.
ب .يَستحق العاملون الذين ال يخضعون لمظلة الضمان االجتماعي عند انتهاء خدمتهم
راتب شهر كامل عن كل سنة خدمة في الجامعة ،ويستحق عن جزء السنة نسبة
مئوية ،وذلك بمعدل آخر راتب تقاضاه.
المادة ( :)22يُ َ
طبق قانون العمل األردني الساري المفعول ،فيما لم يرد به نص خاص في هذا
النظام.
المادة ( :)23يتم تأمين الرعاية الصحية لجميع العاملين في الجامعة ،وعائالتهم ،بما في ذلك توفير
الخدمات ،والعناية الطبية ،وذلك وفق تعليمات التأمين الصحي للعاملين المعمول بها
في الجامعة.
المادة ( :)24يُصدر مجلس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
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نظام رقم ( )5لسنة 2010
نظام القبول في جامعة البترا
المادة (:)1

يسمى هذا النظام ،نظام القبول في جامعة البترا لسنة  ،2010ويُع َمل به ابتدا ًء من تاريخ
إقراراه من مجلس األمناء.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذا النظام ،المعاني المخصصة لها
والمبينة أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :مجلس أمناء الجامعة.
المجلس
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
 :مجلس عمداء الجامعة.
مجلس
العمداء
تلتزم الجامعة بأسس القبول ،التي يقررها مجلس التعليم العالي في كل عام.

المادة (:)4

يُحدد المجلس قبل بداية كل عام دراسي أعداد الطلبة ،الذين يمكن قبولهم.

المادة (:)5

يُشترط للقبول في الجامعة ،أن يكون الطالب مستوفيا ً لشروط القبول ،التي يقررها
مجلس التعليم العالي في كل عام.

المادة (:)6

يُصدر مجلس العمداء التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ،تحقيقا ً للغايات
المقصودة منه ،بما في ذلك ما يأتي:
أ .تعليمات القبول في برنامجي الدرجة الجامعية األولى ،والدراسات العليا ،والمعاهد،
والمراكز العلمية ،والبرامج الخاصة في الجامعة.
ب .تعليمات مواعيد القبول والتسجيل في الجامعة.

المادة (:)7

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اقتراح تغيير ،أو تعديل ،أو إضافة ،أو حذف ،أو
تفسير ،أي مادة في هذا النظام ،على أن يتم إقرارها من مجلس التعليم العالي.

المادة (:)8

الرئيس مسؤول عن تنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (:)3

 في جلسته رقم ( )2010/4بتاريخ 2010/05/27
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نظام رقم ( )6لسنة 2010
نظام المراكز العلمية في جامعة البترا
المادة (:)1

يسمى هذا النظام "نظام المراكز العلمية في جامعة البترا لسنة  ،"2010ويعمل به
ابتدا ًء من تاريخ إقراره من مجلس األمناء.

المادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذا النظام ،المعاني المخصصة لها
والمبينة أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا
الرئيس  :رئيس الجامعة
 :المركز العلمي في الجامعة
المركز
 :مدير المركز في الجامعة
المدير
المادة ( :)3أ .ينشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس األمناء ،بناء على تنسيب من مجلس
الجامعة.
ب .تهدف المراكز إلى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجاالت البحث،
أو التدريس ،أو التدريب ،أو التأهيل ،أو غيرها.
المادة ( :)4أ .يكون لكل مركز مجلس ال يزيد عدد أعضائه على ستة أعضاء ،يُعيّنهم الرئيس
بعد االستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ،ويختار الرئيس من
بينهم رئيسا ً للمجلس.
ب .يُدير المركز مدير يُعيّنه الرئيس من بين أعضاء مجلس المركز لمدة سنتين قابلة
للتجديد.
المادة ( :)5يمارس مجلس المركز الصالحيات التي يمارسها مجلس الكلية ،ومجلس القسم في
األمور التي تتعلق بالمركز.
المادة ( :)6يجوز للمركز َم ْنح شهادات وفقا ً لنظام َم ْنح الدرجات العلمية ،والشهادات في الجامعة،
إذا كانت طبيعة أهداف المركز تقتضي َم ْنح مثل هذه الشهادات.
المادة ( :)7يُ َعيّن العاملون في المركز وفقا ً ألنظمة الجامعة وتعليماتها ،ويخضعون ألحكامها.
المادة ( :)8يُصدر مجلس األمناء بنا ًء على تنسيب من الرئيس التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام
هذا النظام ،بما في ذلك تحديد األهداف الخاصة بكل مركز ،ووضع هيكله التنظيمي،
وغير ذلك من الشؤون التي تهم المركز.
المادة ( :)9تتكون الموارد المالية لموازنة المراكز السنوية مما يأتي:
أ .المبالغ التي يخصصها مجلس األمناء لكل مركز في الموازنة السنوية للجامعة.
ب .الهبات ،والتبرعات ،واإلعانات التي يتلقاها المركز ،ويتم قبولها وفق القوانين،
واألنظمة المعمول بها.
ّ
ج .إيرادات الدورات التدريبية التي يُنظمها المركز.
المادة ( :)10لمجلس األمناء بناء على تنسيب الرئيس اقتراح تغيير ،أو تعديل ،أو إضافة ،أو حذف،
أو تفسير أي فصل أو مادة في هذا النظام.

 في جلسته رقم ( )2010/4بتاريخ 2010/05/27
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نظام رقم ( )7لسنة 2010
نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة البترا
المادة (:)1

يسمى هذا النظام" ،نظام َم ْنح الدرجات العلمية ،والشهادات في جامعة البترا لسنة
 ،"2010ويُعمل به ابتدا ًء من تاريخ إقراره من مجلس األمناء.

المادة (:)2

صصة أدناه،
يكون للكلمات ،والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذا النظام ،المعاني المخ ّ
ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
 :جامعة البترا
الجامعة
 :رئيس الجامعة
الرئيس
 :مجلس أمناء الجامعة
المجلس
 :مجلس جامعة البترا
مجلس
الجامعة
 :مجلس عمداء الجامعة
مجلس
العمداء
ت َمنَح جامعة البترا الدرجات العلمية ،والشهادات اآلتية:
أ .درجة البكالوريوس.
ب .درجة الماجستير.
ج .أي درجات علمية ،أو شهادات أخرى ،يجري استحداثها بقرار من المجلس.

المادة (:)4

صدر مجلس الجامعة التعليمات التي تُحدد المتطلبات ،والشروط الالزمة ،لمنح
يُ ْ
ُ
ُ
الدرجات العلمية ،والشهادات ،التي تبيّن الحقول ،والتخصصات التي تمنح فيها كل
درجة ،أو شهادة.

المادة (:)5

أ .تُمنَح الدرجات العلمية ،والشهادات على مستوى البكالوريوس ،بقرار من مجلس
العمداء ،بناء على تنسيب من مجالس الكليات.
ب .تُمنَ ح الدرجات العلمية ،والشهادات على مستوى درجة الماجستير ،بقرار من
مجلس العمداء ،بناء على تنسيب من مجلس الدراسات العليا.

المادة (:)6

ي
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تغيير ،أو تعديل ،أو إضافة أو حذف أو تفسير أ ّ
مادة في هذا النظام.

المادة (:)3

 في جلسته رقم ( )2010/4بتاريخ 2010/05/27
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نظام رقم ( )8لسنة 2019
نظام اإليفاد في جامعة البترا

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

المادة (:)1

يسمى هذا النظام " نظام اإليفاد في جامعة البترا لسنة  " 2019ويعمل به من تاريخ
إقراره من قبل مجلس التعليم العالي.1

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذا النظام ،المعاني المخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
مجلس األمناء  :مجلس أمناء الجامعة.
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
مجلس العمداء  :مجلس عمداء الجامعة.
 :مجلس إحدى كليات الجامعة.
مجلس الكلية
 :عميد الكلية المختص.
العميد
 :مكتب لمتابعة شؤون اإليفاد والموفدين.
مكتب اإليفاد
 :مدير إحدى الوحدات ،أو المراكز في الجامعة.
مدير الوحدة
المؤهل العلمي  :الدرجة العلمية ،أو الشهادة المهنية ،أو التخصصية التي يُبتعث
الموفد للحصول عليها.
 :الشخص الذي توفده الجامعة ،أو يوفد بواسطتها من العاملين
الموفد
المتفرغين في الجامعة ،أو من غيرهم ،لمدة تزيد على فصل
دراسي واحد ،أو أربعة أشهر ،للحصول على المؤهل العلمي،
سواء تولت الجامعة اإلنفاق عليه أو أي جهة أخرى لمصلحة
الجامعة.
 :النفقات التي تدفعها الجامعة للموفد ،أو تتحملها هي أو أي جهة
مخصصات
أخرى لمصلحة الجامعة  ،وتشمل الرواتب ،والعالوات التي
اإليفاد
يتقاضاها الموفد ،وأجور السفر ،ورسوم التعليم ،وتكاليف
المعيشة ،وأي نفقات أخرى تصرف له ،أو بسببه أثناء اإليفاد.

المادة (:)3

يُ َ
طبق هذا النظام على الموفدين كافة من جامعة البترا.

المادة (:)4

يهدف اإليفاد إلى:
 .تلبية حاجة الجامعة والمجتمع المحلي ومؤسسسسسسسسسسسسات التعليم العالي من المؤهلين
أ
علميا أو مهنيا ،وذلك بإيفاد من تتوافر فيهم الشسسسسسسروط للحصسسسسسسول على المؤهل
العلمي.
 .تحسين األداء الوظيفي للعاملين في الجامعة ،والمؤسسات التعليمية في المملكة.
ب
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المادة (:)5

الجامعة غير ملزمة بتعيين الموفد عند انتهاء إيفاده ،وحصسسسسسوله على المؤهل العلمي
المطلوب ،وللجامعة الحرية التامة بتعيين الموفد من عدمه حسسسسب عقد االيفاد الموقع
مع الموفد.

المادة (:)6

يتم اإليفاد للحصسسسسول على المؤهل العلمي ،وذلك بتنسسسسسيب من مجلس الكلية ،وبقرار
من مجلس العمداء ،وفق سياسة االيفاد المعتمدة من مجلس األمناء.

المادة (:)7

يُشترط في المرشح لإليفاد ما يأتي:
أ .أن يكون أردني الجنسية ،وغير محكوم عليه بجناية ،أو بجنحة ُمخلة
بالشرف واألمانة.
ب .أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية التي
تعتمدها الجامعة.
ج .أن يكون حاصال على المؤهالت العلمية المطلوبة ،والشروط المقررة
لإليفاد ،وفق سياسة االيفاد المعتمدة من مجلس األمناء.
د .أن يستقيل من الخدمة في الجامعة.

المادة (:)8

يصدر مجلس العمداء قرار اإليفاد ،ويجب أن يتضمن ما يلي- :
أ .التخصص المطلوب.
ب .المؤسسة التي سيرسل إليها الموفد.
ج .مدة اإليفاد.
د .المؤهل العلمي الذي يطلب من الموفد الحصول عليه.
ه .أي شروط أخرى يقررها مجلس العمداء.

المادة (:)9

أ .تكون مدة اإليفاد كما يلي:
ب .ثالث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة
الدكتوراه.
ج .أربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة
الدكتوراه.
د .يجوز تمديد مدة اإليفاد إلى مدة ال تزيد على السسسسسسسنة ،في الحاالت التي تقدم
فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد ،بقرار من الرئيس،
وتنسيب من مجلس الكلية المختص ،أو توصية مدير الوحدة.

المادة (:)10

 .يحدد مجلس العمداء بتنسيب من مجلس الكلية المختص ،أو توصية مدير
أ
الوحدة مدة اإليفاد لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب ،في
الحاالت التي ال يكون فيها اإليفاد للحصول على درجتي الدكتوراه أو
الماجستير ،وخصوصا في الحقول المهنية.
 .يحدد مجلس العمداء بتنسسسسيب من مجلس الكلية المختص ،أو توصسسسية مدير
ب
الو حدة مدة االي فاد ،لحصسسسسسسول المو فد على المؤ هل العلمي المطلوب ،في
ال حاالت التي يتط لب الحصسسسسسسول في ها على المؤ هل العلمي المطلوب مدة
أطول من المدة المنصوص عليها في (أ) و (ب) و (ج) من المادة رقم ()9
من هذا النظام.
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المادة (:)11

ال يجوز للموفد أن يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة ()7
من هذا النظام  ،وعند اإلخالل بأي من هذه الشسسسروط ،تطبق على الموفد أحكام
المادة ( )21من هذا النظام  ،ويجوز تعديل هذه الشروط بموافقة مجلس العمداء.

المادة (:)12

إذا رغب الفريق األول (الجامعة) بتعيين الفريق الثاني (الموفد) بعد حصسسسسسسوله على
المؤهل:
أ .فعلى الموفد أن يلتزم بالعمل خالل الوقت والمدة اللتين يحددهما له مجلس
العمداء .
ب .يكون تعيين الموفد في الجامعة بعقد سسسسسسسنوي ،وطبقا ً للكادر الوظيفي للهيئة
التدريسية في الجامعة ،الذي يقر الموفد بأنه قد اطلع عليه مسبقاً.
ج .يُجدد العقد السسسسسسسنوي للموفد ال ُمعين بناء على رغبة الفريق األول ،ويلتزم
الموفد بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي مثلي المدة التي قضاها في
البعثة ،إذا تم ايفاد الموفد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.
د .للفريق األول الحق بعدم تجديد العقد للمدة المنصسسسسسسوص عليها في الفقرة 3
من المادة  12من هذا النظام.
ه .يلتزم ويتعهد الفريق الثاني بعدم العمل ،أو البحث عن عمل ،لدى الغير،
بأجر أو بدون أجر ،خالل فترة سسسسسريان عقده إال بموافقة خطية مسسسسسبقة من
الرئيس.

المادة (:)13

أ .يوقع الموفد تعهدا أمام كاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة
تساوي مثلي المدة التي قضاها في البعثة.
ب .ينظم التعهد على ثالث نسسسسخ تحتفظ الجامعة بنسسسسخة منه ،وتعطى النسسسسخة
الثانية للموفد ،والثالثة للكفيل.

المادة (:)14

المادة (:)15

ال يجوز إيفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية أخرى قبل انتهاء مدة
التزامه إال في حاالت خاصة ،يقررها مجلس العمداء.
أ .يجب أن يقوم الموفد ،أو كفيله ،أو كفالؤه بتقديم كفالة بنكية تقبلها الجامعة،
أو رهن عقار مسجل لدى الدوائر الحكومية المختصة رهنا من الدرجة
األولى لمصلحة الجامعة ،على أن يغطي الرهن أو الكفالة البنكية
مخصصات اإليفاد ،مضافا إليها ( )50%من مقدار تلك المخصصات.
ب .أن يكون ت قدير القي مة ال مال ية للع قار المرهون صسسسسسسسادرا ً عن ثالثة خبراء
عقاريين مرخصين تحددهم الجامعة.

المادة (:)16

تشمل مخصصات اإليفاد ما يلي:
أ .أجور سفر بالدرجة السياحية للموفد إلى الجهة الموفد إليها ذهابا وإيابا،
ولمرة واحدة فقط عند التحاقه بالجامعة الموفد إليها وعند إنهائه
لمتطلبات اإليفاد.
ب .رسوم الجامعة أو المؤسسة الموفد إليها.
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ج .تكاليف طباعة األطروحة وفق أدنى الشروط التي تنص عليها تعليمات
اإليفاد في جامعة البترا.
د .مبلغ شهري مقطوع يحدد على أساس التعرفة ،التي يقررها مجلس
العمداء للبلد الموفد إليه ،وفئة الموفد ،ووظيفته ،ويشمل هذا المبلغ
تكاليف المعيشة ،وأثمان الكتب ،وأي لوازم دراسية أخرى ،للمدة
المحددة في المادة ( )9من هذا النظام.
المادة (:)17

إذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصسسسسصسسسسات اإليفاد المنصسسسسوص عليها في المادة
( )16من هذا النظام ،فإنها تعتبر مدفوعة من الجامعة ،وإذا قلت مسسسساهمة هذه الجهة
عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة ،الفرق بينهما.

المادة ( :)18ال يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل أجر خالل مدة بعثته ،إال إذا كان العمل مرتبطا
بموضوع دراسته ،وال يؤثر على سير دراسته ،شريطة الحصول على موافقة خطية
مسبقة من الرئيس.
المادة ( :)19يقوم عميد الكلية المعني ،أو مدير الوحدة باإلضسسسسسسافة إلى مدير مكتب اإليفاد بمتابعة
دراسسسسسة الموفد وشسسسسؤون إيفاده أوال بأول ،ويلزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات
والوثائق عن سير دراسته ،وفقا للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.
المادة ( :)20تنهى البعثة ألي موفد بقرار من مجلس العمداء ،وبتنسيب من مجلس الكلية
المختص ،أو توصية مدير الوحدة في أي من الحاالت التالية :
أ .إذا صدر بحق الموفد حكم بجناية ،أو جنحة مخلة باألخالق .
ب .إذا اتخذت الجامعة أو المؤسسة التي يدرس فيها قرارا بفصله من دراسته .
ج .إذا دلت نتائجه السنوية على تقصير أو رسوب ،يحول دون متابعته لدراسته
في المؤسسة الموفد إليها.

د.

إذا خالف أحكام المادة ( )18من هذا النظام.

ه .إذا أخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها قرار إيفاده.
المادة ( :)21إذا كانت الجامعة بحاجة إلى تخصسسص الموفد ،وترغب في تعيينه بعد حصسسوله على
الدكتوراه ،واسسسسسستنفد مدة اإليفاد ،ولم يكمل دراسسسسسسته ،يجوز لمجلس العمداء أن يقرر
صسسسسسسرف قرض له (بدون فائدة) مع مراعاة المادة ( )20من هذا النظام ،على أن ال
يزيد مقداره على مخصسسسسصسسسسات عام كامل ،يتم صسسسسرفه بالطريقة التي يراها مجلس
العمداء مناسسسسسبة وذلك بعد اسسسسستكمال الضسسسسمانات التي تؤخذ لإليفاد .وعلى الموفَد أن
يسسسسسسدد ما صسسسسسرف له وفق تنسسسسسسيب من رئيس الجامعة لرئيس مجلس األمناء ويقوم
بسسدوره بتحويلهسسا إلى اللجنسسة اإلداريسسة والمسساليسسة والقسسانونيسسة ويقوم رئيس اللجنسسة برفع
توصيات اللجنة إلى مجلس األمناء.
المادة (:)22
أ .إذا أُنهي االيفاد ألي سبب من األسباب المبينة في المادة ( )20من هذا
النظام ،يلتزم الموفد وكفيله أو كفالؤه برد مخصصات اإليفاد ،مضافا إليها
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( )%50من مقدار تلك المخصصات وذلك دون الحاجة إلى إخطاره أو
إمهاله  ،وتدفع كاملة مرة واحدة .
ب .إذا أنهيت البعثة بموجب المادة ( )20من هذا النظام ،فلمجلس العمداء بناء
على تنسيب من مجلس الكلية المختص ،أو توصية مدير الوحدة ،مطالبة
الموفد برد المخصصات وفقا ألحكام هذه المادة ،أو السماح للموفد بمتابعة
دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية مدة الدراسة ،ومطالبته بعد ذلك برد
مخصصات اإليفاد ،مضافا ً إليها ( )50%من مقدار تلك المخصصات.
 .لمجلس العمداء حق تأجيل دفع المبالغ المسسسسسسستحقة على الموفد ،الذي أُنهي
ج
ايفاده ،للمدة ،أو الشروط التي يراها مناسبة ،في حال استمرار دراسته على
نفقته الخاصة.
المادة ( :)23إذا أُنهي عمل الموفد ال ُمعين في الجامعة تأديبيا أثناء سريان عقد عمله بموجب أحكام
القانون و/أو األنظمة و/أو التعليمات المعمول بها بالجامعة و/أو تقدم باستقالته من
الخدمة في الجامعة قبل انتهاء مدة عقده وحتى لو قُبلت استقالته و/أو ألي سبب كان
فإنه يلتزم ويتعهد بتنفيذ شروط العقد ودفع ما يترتب عليه من المبالغ المالية المستحقة
للجامعة (نفقات دراسته) تعادل نسبة عن المدة المتبقية من العقد باإلضافة الى دفع
غرامة ( )50%من المبالغ المستحقة وما صرف له من قروض أثناء فترة ايفاده.
المادة (:)24

أ .تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها ،وتضاف رسوم التأمين إلى
مخصصات اإليفاد المصروفة.
ب .إذا توفي الموفد أثناء بعثته ،أو إثناء خدمته في الجامعة ،تنفيذا اللتزامه بهذه
الخدمة ،يتم التحصيل من التأمين ،ويعفى ورثته من االلتزام بما عليه من
التزامات مالية.

المادة ( :)25يجوز إنهاء إيفاد الموفد ،وإعفاؤه من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسسسسسسسته ،أو أي
جزء منها ،أو من أي التزام آخر ترتب عليه بموجب أحكام هذا النظام ،إذا انقطع
عن الدراسسسسسة ألسسسسسباب صسسسسحية ،تحول دون متابعته الدراسسسسسة ،أو إذا ثبت أن حالته
الصسسسسحية ال تسسسسساعده على الخدمة الملتزم بها ،على أن يسسسسستند أي إعفاء إلى تقارير
طبية رسسسسسسسمية من اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة ،ولمجلس العمداء قبول هذه
التقارير ،أو رفضها دون بيان األسباب.
المادة ( :)26ال يجوز للموفد تغيير تخصصه ،أو الجامعة التي أوفد إليها ،إالّ بعد أخذ موافقة مجلس
العمداء ،وفي حال صدور قرار التغيير ،يبقى العقد والكفالة المنصوص عليهما في
المادتين (  ) 12و ( )15من هذا النظام نافذتين تجاه الموفد.
المادة ( :)27إذا كانت الجامعة بحاجة للمؤهل الذي حصل عليه الموفد ،ورغب مجلس العمداء في
تعيين الموفد ،ولم يباشر عمله في الجامعة بعد إنهائه متطلبات الحصول على المؤهل
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العلمي المطلوب دون عذر يقبله الرئيس ،يقرر مجلس العمداء ما يراه مناسبا بهذا
الشأن ،ويكون قراره قطعيا ً .
المادة ( :)28مع مراعاة أحكام المادة ( )27من هذا النظام ،إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خالل
الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم نفسه للجامعة رسميا ،يصبح الموفد في حل من تعهده
بالخدمة في الجامعة .
المادة ( :)29مجلس األمناء صاحب الصالحية ،وله الحق في تفسير مواد هذا النظام .
المادة (:)30

في الحاالت غير المنصسسسسسسوص عليها في هذا النظام ،تحال األمور
المتعلقة باإليفاد إلى مجلس العمداء التخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة (:)31

يصدر مجلس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
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نظام رقم ( )9لسنة 2011
نظام البحث العلمي في جامعة البترا
المادة (:)1

يسمى هذا النظام" ،نظام البحث العلمي في جامعة البترا لسنة  ،"2011ويُعمل به ابتدا ًء
من تاريخ إقراره من مجلس األمناء.

المادة (:)2

يكون للكلمات ،والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذا النظام ،المعاني المخصصة
والمبينة أدناه ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا
الرئيس  :رئيس الجامعة
 :عميد البحث العلمي والدراسات العليا
العميد
المجلس  :مجلس البحث العلمي

المادة (:)3

يعني "البحث العلمي" في هذا النظام ،كل جهد علمي منظم ،يهدف إلى تنمية المعرفة
اإلنسانية.

المادة (:)4

يهدف هذا النظام إلى تنظيم شؤون البحث العلمي ،وتشجيعه ،ودعمه في جامعة البترا
بمختلف وسائل الدعم من مادية ،ومعنوية ،وبشرية .وت ُعطى األولوية في دعم البحث
العلمي للبحوث العلمية التي تخدم التنمية في المملكة األردنية الهاشمية خاصة ،وفي
العالم العربي عامة.

المادة (:)5

يتولى العميد الصالحيات ،والمسؤوليات اآلتية:
أ .رئاسة مجلس البحث العلمي.
ب .تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة ،وتنسيقه ،ودعمه ،وتشجيعه.
ج .إعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي.
د .تنفيذ سياسة الجامعة فيما يتعلق بدعم البحوث العلمية ،ونشرها.
ه .تعريف أعضاء الهيئة التدريسية بمصادر تمويل البحث العلمي.
و .إنشاء قاعدة بيانات تضم األبحاث المنشورة ،أو المقبولة للنشر جميعها في كل
عام دراسي.
ز .دعم المنتج العلمي اإللكتروني.
ح .أي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.
يؤلّف المجلس في الجامعة على النحو اآلتي:
أ .عميد البحث العلمي.
ب .ستة أعضاء من هيئة التدريس ،يختارهم مجلس العمداء ،لمدة سنتين قابلتين
للتجديد .ويجوز اختيار عضوين من غير أعضاء هيئة التدريس ،بترشيح من
مجلس البحث العلمي ،وبقرار من مجلس العمداء ،لمدة سنة قابلة للتجديد.
وللمجلس الحق في دعوة من يشاء ،لحضور جلسات المجلس.
يتولى المجلس المسؤوليات ،والصالحيات اآلتية:
أ .تقديم المقترحات حول السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة ،ووسائل تنفيذها،
ووضع مشروع خطة للبحث العلمي.

المادة (:)6

المادة (:)7
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ب.
ج.
د.
ه.

تقديم مشروع التعليمات ،التي تكفل تنظيم شؤون البحث العلمي ،وتشجيعه
وتنسيقه ،ودعمه ،ومتابعته وتقويمه ،ونشره.
ضع األسس لحفظ حقوق الجامعة ،والباحثين ،في نتائج البحوث.
و ْ
ُمناقشة دعم مشاريع البحث المقدمة من أعضاء هيئة التدريس ،والمخصصات
المالية الالزمة لها.
مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي.

المادة (:)8

س ب إلى الرئيس ،بعد التنسيق مع عميد الكلية المختص ،تفريغ عضو هيئة
للعميد أن يُنَ ّ
صد ُر القرار عن الرئيس بعد أخذ
التدريس كليا ً أو جزئياً ،للقيام ببحث علمي محدد ،و َي ْ
رأي مجلس العمداء.

المادة (:)9

للرئيس أن يمنح جوائز نقدية ،أو تشجيعية للبحوث القيّمة.

المادة ( :)10ت ُقدم الجامعة المساعدة لنشر المؤلفات القيّمة ،وفق التعليمات النافذة.
صدر مجلس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة ( :)11يُ ْ
المادة ( :)12الرئيس مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.
المادة ( :)13لمجلس األمناء ،بناء على تنسيب الرئيس ،اقتراح ،تغيير ،أو تعديل ،أو إضافة ،أو
حذف ،أو تفسير ،أي مادة في هذا النظام ،على أن يتم إقراراها من مجلس التعليم
العالي.
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نظام رقم ( )10لسنة 2005
نظام الدراسات العليا في جامعة البترا
المادة (:)1

يسمى هذا النظام "نظام الدراسات العليا في جامعة البترا لسنة  ،"2005ويُع َمل به
ابتدا ًء من تاريخ إقراره من مجلس األمناء.

المادة (:)2

يكون للكلمات ،والعبارات اآلتية المعاني الواردة إزاءها ،ما لم تدل القرينة على خالف
ذلك:
 :جامعة البترا
الجامعة
 :مجلس الدراسات العليا في الجامعة
المجلس
 :عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة
العميد
 :أي قسم أكاديمي في إحدى كليات الجامعة
القسم
لجة الكلية  :لجنة الدراسات العليا في الكلية
لجنة القسم  :لجنة الدراسات العليا في القسم
 :برنامج الدراسات العليا
البرنامج

المادة (:)3

ت ُساهم الدراسات العليا في تحقيق أهداف الجامعة بصورة عامة ،وت ُ ْعنى بصورة خاصة
بتحقيق األهداف اآلتية:
أ .المساهمة في إغناء المعرفة اإلنسانية ،وتطويرها.
ب .ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة.
ج .تنمية قدرات طلبة الدراسات العليا في أساليب البحث العلمي ،ومناهجه في الحقول
المختلفة.
د .إعداد متخصصين من ذوي الكفاءات العالية لتلبية حاجات المجتمع.
ه .العناية بالدراسات العليا ذات األبعاد المحلية ،والعربية.

المادة (:)4

أ .تُؤسس برامج الدراسات العليا في التخصصات ،والحقول المختلفة بقرار من
مجلس العمداء ،بناء على اقتراح من مجلس القسم ،وتنسيب من مجلس الكلية،
وتوصية من المجلس.
ب .ت ُؤ َخ ذ موافقة مجلس أمناء الجامعة المسبقة على فتح برامج للدراسات العليا في
الجامعة.

المادة (:)5

يؤلف المجلس من:
أ .العميد– رئيساً.
ب .ممثل لكل كلية تقدم برنامجا ً للدراسات العليا ،تختاره لجنة الدراسات العليا في
الكلية برتبة أستاذ ،أو أستاذ مشارك.
ج .عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ ،أو أستاذ مشارك من كل كلية تقدم برنامجا ً ،أو
أكثر للدراسات العليا.
د .يجوز تسمية عضو أو اثنين برتبة أستاذ ،أو أستاذ مشارك من ذوي الخبرة ،من
داخل الجامعة ،أو خارجها.

المادة (:)6

يتولى المجلس المسؤوليات والصالحيات اآلتية:
ً
أ .تقديم مشاريع التعليمات التي ت ُنظم شؤون الدراسات العليا ،تمهيدا إلقرارها.

 عام 2005
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ب .تنسيق ُخطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة.
ج .التوصية إلى مجلس العمداء بإنشاء برامج جديدة للدراسات العليا في الجامعة ،بناء
على تنسيب من مجلس الكلية المختص ،واقتراح من مجلس القسم المختص.
د .التوصية إلى مجلس العمداء بتحديد عدد طلبة الدراسات العليا الذين يُقبَلون في كل
برنامج ،بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص ،واقتراح من مجلس القسم
المختص.
المادة (:)7

يتولى العميد المسؤوليات والصالحيات اآلتية:
أ .إدارة شؤون العمادة.
ب .تنظيم شؤون الدراسات العليا ،وتنسيقها مع عمداء الكليات.
ج .متابعة تطبيق األنظمة ،والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا.
د .تقديم تقرير إلى رئيس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الدراسات
العليا ،ونشاطاتها في الجامعة.

المادة (:)8

أ .يؤلف مجلس الكلية المختص لجنة ت ُسمى "لجنة الدراسات العليا" في الكلية
لإلشراف على برامج الدراسات العليا فيها ،يكون من بينهم رؤساء األقسام التي
تقدم برامج دراسات عليا ،ويجوز أن يختار المجلس اثنين من أعضاء هيئة
التدريس ،من ذوي الخبرة من خارج المجلس.
صدر استنادا ً لهذا النظام.
ب .ت ُحدد واجبات اللجنة ،وصالحياتها بتعليمات ت َ ْ

المادة (:)9

يؤلف مجلس القسم الذي يطرح برامج للدراسات العليا لجنة للدراسات العليا في القسم،
تتألف من رئيس القسم ،ومشرفي برامج الدراسات العليا في القسم ،وعضوين من الهيئة
التدريسية في القسم ،ممن هم في رتبة أستاذ ،أو أستاذ مشارك.

المادة ( :)10يُصدر مجلس الجامعة التعليمات الالزمة ،لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (:)11

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذا النظام.
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نظام رقم ( )11لسنة 2014
نظام اللوازم واألشغال في جامعة البترا
الفصل األول :التعاريف
المــادة (:)1

ي سمى هذا النظام" ،نظام اللوازم واأل شغال في جامعة البترا ل سنة  ،"2014ويُعمل به
ابتدا ًء من تاريخ إقراره من مجلس األمناء.

المــادة (:)2

يكون للكلمات ،والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذا النظام ،المعاني المخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة خالف ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعــة
 :مجلس التعليم العالي.
المجلس
 :مجلس أمناء الجامعة.
مجلس األمناء
 :مجلس عمداء الجامعة.
مجلس العمداء
 :رئيس الجامعة.
الرئيـــس
 :مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم.
الهيئة
ُ
لجججججججججنججججة اإلنشججججججججججاءات : ،تشسسسسسسكل من أعضسسسسسساء الهيئة وفق المادة (/4د) ،والمادة
والمباني
(/29أ) من القانون المعدل لقانون الجامعات األردنية
رقم ( )20لعسسسام  2009وتعسسسديالتسسسه ،وذلسسسك لتنفيسسسذ
المشسسسسسسروعات المعتمدة من مجلس األمناء في موازنة
الجامعة.
ّ
 :اللجنة المكلفة بتسسسسسلم جميع المشسسسستريات واألشسسسسغال في
لجنة التسلم
الجامعة.
 :اللجنة المسؤولة عن عطاءات اللوازم.
لجنة عطاءات اللوازم
لجنججة عطججاءات أشججججججغججال  :اللجنة المسؤولة عن تنفيذ عطاءات األشغال.
الجامعة
 :اللجنة التي ت ُشكل من ذوي االختصاص ،لالطالع على
اللجنة الفنية
العطسساءات المقسسدمسسة ،وتقييمهسسا ،وإعطسساء الرأي الفني
بمدى مطابقة العرض المقدم لمواصفات العطاء.
 :اللجنة التي يشسسسسكلها رئيس الجامعة إلتالف ،أو شسسسسطب
لجنة اإلتالف والشطب
ً
اللوازم ،اسسسسسسستنسسسادا للتقرير الفني حولهسسسا ،والواجسسسب
اعتمادها من الرئيس.
 :أي عميد في الجامعة.
العميد
 :السسسدائرة المسسسسسسسؤولسسسة عن المشسسسسسستريسسسات ،وال ُعهسسسدة،
دائرة اللوازم
والمستودعات في الجامعة.
 :مدير دائرة اللوازم.
المدير
 :أي شسسسسسسخص أحيل عليه عطاء توريد اللوازم ،أو تنفيذ
المتعهد
األشغال ،أو تقديم الخدمة.
 :الشخص الطبيعي ،أو المعنوي.
الشخص
 :ثمن ،أو قيمة اللوازم ،أو تكلفة األشغال ،أو الخدمات.
السعر
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اللـــوازم

األوعية المعلوماتية
األشغال

المراقب المالي
دائرة الخدمات والصيانة

مدير دائرة المشاريع

 :األموال المنقولة الخاصسسسسة بالجامعة من أجهزة ،بما في
ذلسسسك أجهزة الحسسساسسسسسسسسوب ،واألجهزة الكهربسسسائيسسسة،
والميكسسسانيكيسسسة المتعلقسسسة بهسسسا ،والبرامج البحثيسسسة،
والتدريسية ،والمكاتب ،واألفالم ،والشرائح ،والصور،
وقطع الغيار ،وخدمات الصسسسسسسيانة التابعة لها والمتعلقة
بها...الخ).
 :مصسسسسدر المعلومات من كتب ،ودوريات ،وتسسسسسجيالت،
وبرامج ،وقواعد البيانات وغيرها.
 :وتشمل ما يأتي:
 .1تشسسسسسسييد األبنية الخاصسسسسسسسة بالجامعة ،أو التابعة لها،
وصسسسسسسيسسانتهسسا ،والقيسسام بجميع األعمسسال والخسسدمسسات
األخرى الالزمة لها.
 .2أي أعمال عمرانية ،أو إنشسسسائية ،أو خدمات أخرى،
تحتساج إليهسا الجسامعسة لتنفيسذ مسسسسسسسؤوليتهسا ،وتحقيق
أهدافها.
 .3البن ية التحت ية وتشسسسسسس مل :ت مد يدات كهرومي كانيك ية،
وصحية ،وكهرباء ،ومياه ،وغير ذلك ،باإلضافة إلى
االستشارات الهندسية.
 :المراقسسب المسسالي في الجسسامعسسة ،ويتبع رئيس الجسسامعسسة
مباشرةً.
 :السسسدائرة المسسسسسسسؤولسسسة عن تقسسسديم الخسسسدمسسسات من أمن،
وحراسسسسسسسسسة ،ونظسسافسسة ،وزراعسسة ،والكهربسساء ،والميسساه،
ومحطة التقنية ،والغاز ،والحركة ،وأعمال الصيانة في
الجامعة.
 :إدارة المشاريع التي تنفذها الجامعة.

الفصل الثاني :تشكيل اللجان
المادة (:)3

تُشكل في الجامعة اللجان اآلتية:
أ .لجنة عطاءات األشغال المحلية ،وتَتشكَّل من:
رئيسا ً
 الرئيس ،أو من يفوضه
عضوا ً
 مدير دائرة الشؤون المالية
عضوا ً
 مدير دائرة اللوازم
عضوا ً
 مدير دائرة المشاريع
 مدير دائرة الخدمات والصيانة عضوا ً
 ممثل عن الكلية أو الدائرة ،يسسسسسسسميه العميد ،أو مدير الدائرة ،أو المركز
ذو العالقة.
ويُشسسسسسس ّكل رئيس اللجنة لجنة فنية من ذوي االختصسسسسسسساص ،ال تقل عن ثالثة
أشسسسسسسخاص؛ لالطالع على العطاءات المقدمة ،وتقييمها ،وإعطاء الرأي الفني
فيها.
وتتولى هذه اللج نة مسسسسسسسؤول ية ع طاءات األشسسسسسس غال في ال جام عة ،ضسسسسسسمن
الصالحيات المنصوص عليها وفق هذا النظام.
ب .لجنة عطاءات اللوازم والخدمات ،وتتشكل من:
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رئيسا ً
 الرئيس أو َمن يفوضه
عضوا ً
 مدير دائرة الشؤون المالية
عضوا ً
 مدير دائرة اللوازم
عضوا ً
 المدير االداري
 مدير دائرة الخدمات والصيانة عضوا ً
 ممثل عن الكلية أو الدائرة ،يسسسسسسس ّميه العميد ،أو مدير الدائرة ،أو المركز
المختص من ذوي العالقة.
ويُشسسسسسس ّكل رئيس اللجنة لجنة فنية من ذوي االختصسسسسسسساص ،ال تقل عن ثالثة
أشسسسسسسخاص؛ لالطالع على العطاءات المقدمة ،وتقييمها ،وإعطاء الرأي الفني
فيها.
وتتولى هذه اللجنة مسسسسسؤولية عطاءات المشسسسستريات ،والخدمات في الجامعة،
ضمن الصالحيات المنصوص عليها وفق هذا النظام.
ج .لجنة تسلم اللوازم والخدمات وتتشكل من:
رئيسا ً
 مدير دائرة الشؤون المالية
عضوا ً
 مدير دائرة اللوازم
 مسسسدير دائرة الخسسسدمسسسات العسسسامسسسة عضوا ً
والصيانة
 ممثسسسل الكليسسسة أو السسسدائرة ذات عضوا ً
العالقة
عضوا ً
 ممثل عن اللجنة الفنية
د .لجنة تسلًم األشغال وتتشكل من:
عضوا ً
 مدير دائرة الخدمات العامة والصيانة مسسسسسديسسسسسر دائسسسسسرة الشسسسسسسسسسسسؤون رئيسا ً
المالية
دائسسسسسسسسسسسسسسرة عضوا ً
 مسسسسسسسسسسسسسسديسسسسسسسسسسسسسسر
اللوازم
عضوا ً
 مدير دائرة المشاريع
 ممثسسسل الكليسسسة أو السسسدائرة ذات عضوا ً
العالقة
عضوا ً
 ممثل عن اللجنة الفنية
ه .لجنة اإلتالف والشطب وتتشكل من:
دائسسسسسسسسسسسسسسرة رئيسا ً
 مسسسسسسسسسسسسسسديسسسسسسسسسسسسسسر
اللوازم
عضوا ً
 مدير دائرة الشؤون المالية
 مدير دائرة الخدمات والصيانة عضوا ً
عضوا ً
 مدير دائرة المشاريع
 ممثل عن الكلية ،أو الدائرة ذات العالقة باللوازم ،يس ّميه العميد ،أو مدير
الدائرة ،أو المركز المختص.
ويشسسسسسسكل رئيس اللجنة لجنة فنية من ذوي االختصسسسسسسساص ،ال تقل عن ثالثة
أشخاص؛ لالطالع على المواد المراد اتالفها ،وتقديم تقرير تفصيلي عن هذه
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المواد إلى رئيس اللجنسسة؛ التخسساذ القرار الالزم بشسسسسسسسسأنهسسا بعسسد اطالع جميع
أعضاء اللجنة على التقرير ،وتوقيعهم عليه.
وتتولى لجنة اإلتالف والشسسسسسسطب مسسسسسسسؤولية إتالف المواد واللوازم التالفة
وشسسسسسسطبها ،بعد االطالع على تقرير اللجنة الفنية ،حسسسسسسسب مقتضسسسسسسى الحال،
والصسسالحية المنصسسوص عليها وفق هذا النظام ،وبقرار من الرئيس وفق هذا
النظام أيضاً.
الفصل الثالث :مهام الدوائر
المــادة (:)4

تتولى دائرة اللوازم:
أ .توفير اللوازم للجامعة ،واإلشراف عليها ،وفحصها ،وتسلمها ،وتسجيل إدخالها
وإخراجها ،وترميزها ،وتخزينها في مسسستودعاتها ،والتأمين عليها ،وصسسيانتها،
وجردها حسب التعليمات المقررة ،وتوزيعها ،ومراقبة المخزون منها .وتأمين
المشسسستريات المطلوبة بإجراءات سسسسريعة وفعالة ،ويراعى اتباع أسسسسلوب التعاقد
السنوي في مشتريات الجامعة المتكررة.
ب .التأكد من دقّة إجراءات الشراء ،وتنفيذها حسب ما هو مبين في الفصل الرابع.

المادة (:)5

يتولى المراقب المالي الرقابة ،واإلشسسسسراف ،والمتابعة على أعمال اللجان المشسسسسكلة
من الرئيس ،مع توقيع المراقسسب المسسالي على أعمسسال اللجسسان ،للتسسأكيسسد على إنجسساز
المطلوب حسب األصول ،أو إبداء الرأي خالف ذلك.

المادة (:)6

تتولى دائرة الخدمات والصيانة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة الخاصة بالجامعة،
نسسسسسسسق الخسسدمسسات الالزمسسة مبسساشسسسسسسرة ،أو عن طريق المتعهسسدين ،وفقسسا
وتُق سدّم أو ت ُ ّ
للصالحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة (:)7

تتولى المكتبة المسؤوليات اآلتية:
أ .توفير األوعية المعلوماتية الالزمة للجامعة ضسسسسسسمن موازنتها ،وفحصسسسسسسها،
وتسسسسسسسلّمها ،وتسسسسسسسجيلها ،وتخزينها ،وحفظها ،والمحافظة عليها ،وتجليدها،
وصسسيانتها ،وجردها ،وإعارتها واإلشسسراف عليها ،ومراقبة اسسستعمالها ،وتبادلها
وفقا ألحكام هذا النظام.
ّ
وموزعين ،ومكتبات
ب .االتصال بمصادر توريد األوعية المعلوماتية من ناشرين،
تجارية داخل المملكة وخارجها ،وتزويد اللجان والجهات المختصسسسسسسة باألوعية
المعلوماتية ،وبالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
صد ُر هذه الغاية.
ج .يتم الشراء وفق تعليمات ت َ ْ
الفصل الرابع :إجراءات الشراء وصالحياته

المــادة (:)8

تكون المشسسستريات مركزية ،ومدعومة بطلبات ،وأوامر الشسسسراء ،حسسسسب الشسسسروط
األنسسسب للجامعة ،وخاصسسة ما يتعلق منها بالسسسعر ،والنوع ،ومدة التسسسليم ،وجدارة
المورد.
ّ

المــادة (:)9

يتم شسسراء اللوازم بموجب طلب صسسادر عن الرئيس ،أو العميد ،أو المدير ،أو ممن
ُفوضسسه أي منهم بذلك خطيا ،وذلك طبقا ً للصسسالحيات الممنوحة له وفق المادة ()13
ي ّ
من هسذا النظسسام ،ويجسسب أن تكون طلبسسات الشسسسسسسراء كساملسسة ودقيقسسة ،ومواصسسسسسسفسسات
المشتريات المطلوب توفيرها واضحة ،ومرفقة مع الطلب.
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المــادة ( :)10يُقدم طلب الشراء إلى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كافٍ إلتمام عملية الشراء،
ويُنظر في الطلبات الناشسسئة عن حاجة طارئة ،وتكتسسسب صسسفة االسسستعجال باعتماد
الرئيس ،حسب موافقات الشراء المذكورة في هذا النظام.
المــادة (:)11

يتم تنفيذ جميع المشسستريات بموجب أوامر شسسراء ،تُدَقّق قبل إصسسدارها من المراقب
المالي ،وتكون هذه األوامر ُموافَقا عليها من ذوي الصسسسالحيات ،ويجب أن ت ُ َعدّ قبل
عملية الشسسراء ،إال في المشسستريات الطارئة ،فيمكن إصسسدار أمر الشسسراء بعد عملية
الشراء ،مع مراعاة أحكام هذا النظام.

المــادة (:)12

يجب أن تكون مواصسسسسسسفات المشسسسسسستريات المطلوبة واضسسسسسسحة ودقيقة ،وال تخص
مواصسسسفات قد تكون ُموجهة إلى جهة ،أو شسسسركة معيّنة ،وفي حالة الضسسسرورة ،في
غير ذلك ،تقترن بعبارة " أو ما يعادلها ".

المــادة ( :)13يتم شراء اللوازم ،والخدمات وفق الصالحيات اآلتية:
أ .بقرار من مدير دائرة المشسسساريع ،أو مدير دائرة الخدمات والصسسسيانة ،إذا كانت
قيمة اللوازم ،أو األشسسسسسسغال ،أو الخدمات ذات العالقة بهم ال تزيد على ()400
ي.
أربعمائة دينار أردن ّ
ب .بقرار من مدير دائرة الشسسسؤون المالية ،إذا كانت قيمة اللوازم ،أو األشسسسغال ،أو
ي.
الخدمات ال تزيد على ( )500خمسمائة دينار أردن ّ
ج .بقرار من مدير دائرة اللوازم ،إذا كانت قيمة الشسراء ،أو األشسغال ،أو الخدمات
ي.
ال تزيد على ( )1000ألف دينار أردن ّ
د .بقرار من الرئيس ،إذا كانت قيمة الشسسسسسسراء ،أو األشسسسسسسغال ،أو الخدمات ال تزيد
ي.
على ( )5000خمسة آالف دينار اردن ّ
ه .بقرار من الرئيس ب ناء على تنسسسسسسس يب لج نة ع طاءات اللوازم ،إذا كا نت قي مة
ي.
اللوازم ،أو الخدمات تزيد على ( )5,000خمسة آالف دينار أردن ّ
و .يجب الحصسسسول على اللوازم ،والخدمات بأفضسسسل األسسسسعار مع مراعاة الجودة،
واسسستدراج ثالثة عروض على األقل في حال زادت المشسستريات على ()1000
ي ،وأال تزيد عن خمسة آالف دينار أردني.
ألف دينار أردن ّ
المادة (:)14

يتم تنفيذ األشغال وفق الصالحيات اآلتية:
ي.
أ .بقرار من الرئيس على أال تزيد على ( )10000عشرة آالف دينار أردن ّ
ب .بقرار من لجنة عطاءات أشغال الجامعة على أن ال تزيد القيمة على ()50000
ي ،بموجب مناقصسسسسسة  -في كل حالة  -وينطبق عليها
خمسسسسسسين ألف دينار أردن ّ
مبدأ المنافسة والمفاضلة.
ج .في الحاالت التي تزيد قيمة األشسسسسغال فيها على ( )50000خمسسسسسين ألف دينار
ي ،تتولى لجنة اإلنشسسساءات والمباني (في شسسسركة البتراء للتعليم) التصسسسرف
أردن ّ
فيها.

المادة (:)15

يُقدّم طلب األشغال إلى دائرة الخدمات والصيانة ،أو مدير دائرة المشاريع ،على أن
يتم تنفيذ األشغال بقرار من الرئيس ،أو العميد ،أو المدير ،أو ممن يفوضه أي منهم
بذلك ،وضمن صالحيات الجهات المنصوص عليها في هذا النظام.
الفصل الخامس :مهام لجنة عطاءات اللوازم
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المادة (:)16

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسسسسسسسها ،وتكون اجتماعاتها قانونية بحضسسسسسسور ثلثي عدد
أعضائها.
يُخَصسسسص صسسسندوق ُمحكم إليداع عروض العطاءات الخاصسسسة باللوازم واألشسسسغال،
ويُحفظ في مكتب آمن ،يحدّده الرئيس ،وتكون له ثالثة مفاتيح مختلفة ،تُوزع على
رئيس اللجنة ،ومدير دائرة اللوازم ،ومدير دائرة الشؤون المالية.

المادة (:)18

تُعلن اللجنة عن طرح عطاءات اللوازم واألشسسغال قبل مدة ال تقل عن خمسسسة عشسسر
يوما من موعد فتح العطاء ،ويجوز تقصسسسسسسير هذه المدة إلى سسسسسسسبعة أيام في حاالت
الضرورة ،وتكون لغة العطاء هي اللغة العربية ،مع وجود بعض االستثناءات على
ذلك ،ويكون اإلعالن عبر صسسسحيفة يومية ،وبأي وسسسسائل أخرى لإلعالن داخلية أو
خارجية ،إذا وجد رئيس اللجنة ضسسسسسرورة لذلك ،على أن يبين في اإلعالنات طبيعة
اللوازم واألشسسسسسسغال ،أو الخدمة المطلوبة ،وموعد تقديم العروض ،وتاريخ فتحها،
وقيمة التأمينات ،وثمن نسسسسسسسخة العطاء ،وأي شسسسسسسروط أو معلومات أخرى تراها
اللجنة ،ويكون فتح العروض متزامنا ً مع موعد إغالق اسسستقبال العروض ،وال يُفتح
الصسسسسسندوق إال بحضسسسسسور اللجنة بنصسسسسسابها القانوني .ويُطلب من المناقصسسسسسين تقديم
وتوضسسسع
عروضسسهم في ثالثة ظروف :ظرف قانوني ،وظرف فني ،وظرف مالي،
َ
جميعهسسا في ظرف واحسسد مختوم يبين عليسسه رقم دعوة العطسساء واسسسسسسسم المنسساقص
وعنوانه .ويكون في الظرف القانوني السسسسسسسجل التجاري ،وما هو ُمبيّن في المادة
(/20أ) ويكون في الظرف الفني المواصسسسسسسفات الفنية للمواد و/أو اللوازم المطلوبة،
ويكون في الظرف المالي األسعار.
عند فتح الظروف يُفتح الظرف القانوني لجميع المناقصسسين أوالً .فمن كان مسسستوفي
الشسسسسسسروط المطلوبة يتم فتح الظرف الفنيّ ،
وإال يُسسسسسسستبعد ،ويُعاد لل ُمناقص الظرف
الفني ،والظرف المسالي دون  -فتحهمسا .ثم يُفتح الظرف الفني لجميع المنساقصسسسسسسين
المسسسسستوفين للشسسسسروط القانونية ،ومن ثم يتم دراسسسسسة العرض الفني لكل ُمناقص من
لجنة فنية في مدة أقصسساها أسسسبوعح واحد ح .ويتم اسسستبعاد العرض غير المطابق ،ويُعاد
مع الظرف المالي دون فتحه إلى المناقص .بعد ذلك تفتح الظروف المالية لجميع
المناقصين المطابقين ،ويتم الترسية على أنسب األسعار.
يُودع المناقصسسون عروضسسهم في صسسندوق العطاءات ضسسمن ظروف مختومةُ ،مبيّنا ً
عليها رقم دعوة العطاء ،واسسسم المناقص وعنوانه ،ويجوز ألي مشسسترك في العطاء
سحب عرضه بمذكرة موقّعة منه ،تودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد
لفتح العطاء.

المادة (:)17

المادة (:)19

المادة ()20

صدقـا ً
يُرفق المشترك في العطاء داخل الظرف القانوني كفالة مصرفية ،أو شيكـا ً ُم َ
(كفالة دخول العطاء) مـسسسسسسسسن أحـسسسسسسسسد المصسسارف المحلية ،أو تأمينا ً نقديا ً ال يقل عن
( )%5خمسسسسسسسة بالمائة من قيمة العطاء ،أو حسسسسسسسب القيمة المنصسسسسسسوص عليها في
العطاء ،وال يُنظر في العروض غير المعززة بتلك التأمينات.

المادة ()21

عند انقضاء المدة المحددة لتقديم العروض:
أ .يُفتح صسسسسندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك ،بحضسسسسور النصسسسساب القانوني
ض ظروف العروض حسسسسب الترتيب
للجنة المشسسستريات وعطاءات اللوازم ،وتُفَ ّ
الوارد في المادة ( ،)18وتُقرأ األسسسسسسسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة ،أو م ّمن
يكلفه من أعضسسائها ،ويُختم كل عرض مع ملحقاته بختم اللجنة ،ويُنظم كشسسف أو
خالصسسسة لتلك العروض ،يبين فيها أسسسسماء المناقصسسسين ،ومقدار التأمين ،أو قيمة
الكفالة المقدمة ،وأي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية من كل مشترك في
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المادة (:)22

حول العروض إلى لج نة فن ية من ا لدا خل أو ال خارج لدراسسسسسسست ها،
الع طاء .وت ُ ّ
وتقديم تحليل الدراسة مدة ال تزيد على سبعة أيام عمل.
ب .للّجنة دعوة المشتركين في العطاء لحضور الجلسة دون أن يكون ألي منهم حق
االشتراك ،أو التدخل في أعمالها.
ج .للّجنة تأجيل فتح صسسسسسسندوق العطاءات لمدة ال تتجاوز سسسسسسسبعة أيام بعد الموعد
المحدد لفتحه ،على أن تبين أسباب التأجيل في قرارها.
أ .ال يجوز للَجنة المشسسستريات وعطاءات اللوازم النظر في أي عطاء ،إذا كان عدد
العروض المقدمة إليهـسسسسا فيه يقل عن ثالثة ،وفي هذه الحالة ،تُعاد العروض إلى
فضسسسسها ،ويُعلن عن العطاء مرة أخرى ،ويجوز للّجنة النظر في
أصسسسسحابها دون ّ
العطاء ،واتخاذ القرار المناسسسسسب بشسسسسأنه ،مهما كان عدد العروض المقدمة إليها
بعد اإلعالن الثاني.
ّ
ب .على الرغم ممسسسا ورد في الفقرة (أ) من هسسسذه المسسسادة ،يجوز للجنسسسة النظر في
العطاء ،إذا كان عدد العروض المقدمة إليها اثنين ،وذلك في الحالة التي ال تُقدم
فيها اللوازم المطلوبة ،أو يتّجر بها ،أو يقوم باألشغال المطلوبة سوى المناقصيْن
اللذين اشتركا في العطاء.

المادة (:)23

أ .يترتب على اللجنة التقيّد عند اإلحالة بأف ضل العروض الم ستوفية ل شروط دعوة
العطاء ،وأنسسسسسب األسسسسسعار ،مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة ،وإمكانية التنفيذ
ضمن المدة المحددة ،ومدى قدرة المتعهد للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط
والمواصفات.
ب .للّجنة أال تحيل العطاء على مقدم أرخص األسسسعار ،شسسريطة أن تُدَون في القرار
األسباب الداعية لذلك.
ج .إذا وجدت اللجنة أن األسعار المقدمة في أي عطاء ال تتناسب مع الموازنة ،فلها
أن تقوم بما يأتي:
سب اللجنة بإحالة العطاء عليه
 .1التفاوض مع ُمقدم أرخص األسعار ،أو التي تُن ّ
لتقديم سعر أقل.
 .2إلغاء العطاء.
 .3إعادة طرح العطاء.

المادة (:)24

ال تُقبل العروض غير الموقعة من مقدميها ،أو من وكالئهم ،كما ال تُقبل العروض
التي تُقدم متأخرة عن الموعد المحدد.

المادة (:)25

ي من العاملين في الجامعة االشسسسسستراك في أي عطاء لها ،كمـسسسسسسسسسسا ال
أ .ال يجوز أل ّ
يجوز شسسسراء أي لوازم للجامعة منهم ،أو تلزيمهم أي أشسسسغال للجامعة ،باسسسستثناء
شسسسسسراء مؤلفاتهم ،أو مكتباتهم الخاصسسسسسة ،أو أعمالهم الفنية ،كالرسسسسسسم ،والنحت،
والتصوير ،وما شابه ذلك.
ب .إذا كان العامل في الجامعة شسسسسسريكا ً في شسسسسسركة (باسسسسسستثناء المسسسسسساهمة العامة)،
وتقدّمت الشسسسسسسركة للعطاء في الجامعة ،وكان العامل جزءا ً من اتخاذ القرار في
العطاء ،فعليه اإلعالن رسميا ً عن شركته ،واالنسحاب من أي لجنة أو مجموعة
لها عالقة بإعداد المعلومات ،أو اتخاذ القرار تجاه ذلك العطاء.
ج .يجب اإلعالن عن صسسسسلة القرابة إن ُوجدت (ألي موظف يعمل في الجامعة) في
حال التقدم لعطاء.

المادة (:)26

أ .تُرقّم ،وتُختم ،وتُسسجل العينات والكتالوجات المقدمة من أصسحاب العـسسسسسسسروض،
بعد التوقيع عليها من اللجنة بسسسسسسسجل خاص ،وعند إحالة العطاء تحتفظ اللجنة
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بالعينات الخاصسسة بالعطاء المحال للرجوع إليها عند التنفيذ والتسسسلّم ،أما العينات
األخرى ،فتُردّ إلى أصسسحابها ما لم يشسسترط غير ذلك ،وتصسسبح ملكا ً للجامعة بعد
شسسسسسسهرين من تاريخ اإلعالن عن قرار اإلحالة ،ويتم إدخالها في قيود الجامعة،
وسجالتها وفقا ً لألصول الرسمية المعمول بها.
ب .يحتفظ مدير دائرة الشؤون المالية بالتأمين الذي قدمه المناقص ،الذي أحيل عليه
العطاء ،وت ُ عاد التأمينات األخرى إلى أصسسسسسسحابها مقابل تواقيعهم ،أو بالبريد
المسجل على عناوينهم المبينة في عروضهم ،وذلك بعد تصديق قرار اإلحالة.
ج .بعد تصسسسديق قرار اإلحالة ،يُبلّغ الشسسسخص الذي أحيل عليه العطاء بالقرار مقابل
توقيعه ،أو توقيع وكيله على نموذج التبليغ الم َعدّ لذلك في أثناء خمسسسسة أيام عمل
من تاريخ التصديق.
د .يقوم المتع ّهد الذي أحيل عليه العطاء باسسسسسسستبدال كفالة دخول العطاء بكفالة بنكية
أو نقدية ،وتسسسمى بكفالة حسسسن التنفيذ ،وتُعادل  %10من قيمة العطاء أو تكلفته،
على أن تكون سسسسسسسسارية المفعول للمدة المقررة في قرار اإلحالة ،وقابلة للتجديد
تلقائياً ،وتحفظ جميع الكفاالت في دائرة الشؤون المالية لتتم مراقبتها.
ه .ال يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه ،أو عن أي
جزء منه ،إلى أي شسسخص آخر بأي صسسورة من الصسسور ،دون موافقة خطية من
اللجنة ،ووفقا ً للشروط ،والضمانات التي تُقررها.
المادة (:)27

أ .إذا لم يَقُم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار إحالتـسسسسه عليـسسسسه بتوقيع
عقد تنفيذ العطاء ،وتقديم الكفاالت والتأمينات المطلوبة منه بمقتضسسسى أحكام هذا
النظام في خمسسسسسة عشسسسسر يوما ً من تاريخ تبليغه قرار اإلحالة ،يُ َعدّ مسسسسستنكفا ً عن
تنفيذ العطاء ،ويُصسسسسسسسادَر مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه عند اشسسسسسستراكه في
العطاء ،وللّجنة في هذه الحالة ،إحالة العطاء على ُم قدّم العرض األفضسسسسسسسل بعد
العرض الذي قدّمه المسسسسسستنكف ،وفقا ً لالعتبارات المنصسسسسسوص عليها في المادة
(/23أ) من هسسذا النظسسام ،أو إلغسساء العطسساء وإعسسادة طرحسسه ،وتضسسسسسسمين المتعهسسد
المسسسسسسستنكف في الحالتين فرق السسسسسسسعر ،أو أي مبالغ ،أو أضسسسسسسرار أخرى تلحق
ُحرم المتعهد المسسستنكف أو المتخلف من االشسستراك
بالجامعة نتيجة اسسستنكافه ،وي َ
في أي عطاء ،أو أعمال للجامعة للمدة التي تقررها اللجنة ،على أن ال تقل عن
ستة أشهر.
ُ
ً
ً
ب .إذا تخلّف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كليا أو جزئيا ،أو خالف أي
شسسسسسسرط من شسسسسسسروط العقد ،فيحق للَجنة أن تتخذ بحقه اإلجراءات اآلتية ،أو أي
منها:
 .1مصسسسسسسسادرة المبلغ – أو جزء منه – الذي قدّمه ذلك المتعهد كفالة ،أو تأمين
حسن التنفيذ ،وقيده بحسابات الجامعة.
 .2تنفيذ العطاء مبا شرة من الجامعة باأل سعار ،وال شروط ،والطريقة المنا سبة،
وتضسسمين المتعهد أي فرق في األسسسعار ،مضسسافا ً إليه ( )15%من ذلك الفرق
نفقات إدارية.
ج .تقوم اللجنة بأي إجراء من اإلجراءات المنصسسسسوص عليها في هذه المادة من هذا
النظسام ،دون أن تكون ُملزَ مة بتوجيسه أي إخطسار ،أو إ نذار عدلي إلى المتعهسد
المستنكف ،أو المتخلف قبل تنفيذ تلك اإلجراءات.

المادة (:)28

حال تنفيذ المتعهد كامل العطاء حسسسسب األصسسسول ،يُ ْف َرج  -إذا لزم األمر  -عن كفالة
ُحسسسسسن التنفيذ بعد إحضسسسسار كفالة صسسسسيانة بنكية بالقيمة نفسسسسسها ،وبمدة تقررها لجنة
المشتريات ،وعطاءات اللوازم.
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المادة (:)29

للّجنة حق طرح عطاءات للتزويد الدوري للّوازم ،أو لتنفيذ أشغال في مدة محددة،
وتنطبق على تلك العطاءات أحكام هذا النظام.

المــادة ( :)30يجب على لجنة المشسسسسسستريات وعطاءات اللوازم االحتفاظ بسسسسسسسجالت تبيّن أسسسسسسسماء
الموردين المحليين والخسسارجيين ،السسذين تتعسسامسسل معهم الجسسامعسسة ،وتوفير معلومسسات
ّ
كافية عنهم لغايات التعاقد معهم ،ومعرفة تطورات السسسسسسسوق المحلية واألسسسسسسسواق
العالمية.
المــادة (:)31

تقوم لجنة المشسسسستريات وعطاءات اللوازم حال تسسسسسلمها تقرير تأهيل المناقصسسسسين -
المتضمن القائمة الموجزة بالمناقصين المؤهلين ،التي أعدت من اللجنة المختصة -
بإعداد ما يلزم إلعالم المناقصسسسسين ،ويتم إعالم المناقصسسسسين بالنتائج بوسسسسساطة مدير
دائرة اللوازم.

المــادة ( :)32تقوم لجنة الم شتريات وعطاءات اللوازم بإعداد دعوة العطاء ،التي تت ضمن شروط
العطاء والمواصسسفات الفنية له ،وتُسسسلم نسسسخ منها إلى الراغبين المؤهلين للمشسساركة
في الع طاء ،وع ند الت قدم ل لدخول في الع طاء ،على المشسسسسسسسارك االلتزام بمتطل بات
المشاركة بما في ذلك تقديم كفالة تأمين دخول عطاء.
المــادة ( :)33ت ُ َو ّجه لجنة المشسسسسسستريات وعطاءات اللوازم أوامر الشسسسسسسراء للجهات المحال عليها
العطاءات ،وتالحظ تنفيذ ما ورد فيها من شسسسسسسروط ،حتى يتم تسسسسسسسليم المشسسسسسستريات
لمستودعات الجامعة.
المــادة ( :)34أ .تقوم دائرة اللوازم بالتخليص على المشسستريات الواردة ،وتوقيع بوالص الشسسحن،
وأي معامالت أخرى ذات الصلة.
ب .إذا ثبت وجود عطب ،أو نقـسسسسسسسسسسص في المشسسسستريات الواردة ،على دائرة اللوازم
القيام بما يأتي:
 .1تقييم دقيق لمحتويات تلك المشسسستريات ،بحضسسسور وكالء كل من واسسسسطتي
النقل والتأمين ،وذلك قبل إرسالها إلى مكان التسلم.
 .2الحصسسول على شسسهادة تُفيد باكتشسساف العطب ،أو النقص من وكالء كل من
واسطتي النقل والتأمين.
 .3رفع تقرير بواقع الحال ،مشسسسسسفوع بشسسسسسهادة وكالء كل من واسسسسسسطتي النقل
والتامين ،إلى مدير دائرة الشؤون المالية ،لتقديم طلب التعويض من الجهة
المسؤولة.
الفصل السادس :تسلم المشتريات وإدخالها في المستودعات
المــادة ( :)35أ .يجري إدخال المشتريات في قيود مستودع الجامعة بعد تسلمها من لجنة التسلم
مباشرة ،على أن تكون ُم َع ّززة بالوثائق اآلتية بعد التأكد من صحة الكمية:
 .1مستندات اإلدخال.
 .2ضبط لجنة التسلم.
 .3الفاتورة أو وثائق الشحن.
 .4أمر الشراء.
 .5الموافقة على الشراء.
ب .ت ُ َع ّزز مسسسسسسست ندات إخراج المواد من مسسسسسسستودع آلخر بمسسسسسسست ندات إد خال من
المستودع ،الذي انتقلت إليه تلك اللوازم.
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صسسس ْرف
ج .ال تؤدى قيمة المشسسستريات إال بعد تنظيم مسسسستندات إدخال بها ،ويجوز َ
دفعات ال تتجاوز نسبتها  %50من قيمة المشتريات الواردة إلى الموقع ،أو من
قيمة المنجز حسب األصول.
د .يُستثنى من أحكام الفقرة (ج) السابقة األمور اآلتية- :
 .1العطاءات ،واالعتمادات.
 .2حاالت الشراء من خارج المملكة.
 .3المشتريات النثرية.
مقر
المــادة ( :)36في حالة الضسسسسسسرورة ،ووفقا لترتيب مسسسسسسسبق مع
المورد ،يجري الفحص في ّ
ّ
المورد بمعرفة الجامعة.
ّ
المــادة ( :)37أ.
ب.

ج.
د.

إذا تقرر رفض تسسسسسلم المشسسسستريات لمخالفة الشسسسسروط والمواصسسسسفات المقررة،
المورد االعتراض على القرار إلى الجهسسة التي أصسسسسسسسسدرت قرار
فللمتعهسسد أو
ّ
الشراء ،ويكون قرار تلك الجهة مرهونا ً بقبول التسلم ،أو رفضه قطعياً.
ت ُعدّ المشسسسسسستريات قبل قبولها نهائيا ً بحكم األمانة ،كما يُعدّ بقاء المشسسسسسستريات
المرفوضسسسسة لمخالفتها للمواصسسسسفات والشسسسسروط في حوزة الجامعة بحكم األمانة
التصرف
أيضاً ،وال يجوز استعمال أي جزء منها في الحالتين ،أو صرفها ،أو
ّ
فيها بأي صورة من الصور .ويقع تحت طائلة المسؤولية التأديبية والمالية َمن
يُخالف أحكام هذه الفقرة.
على المتعهد القيام بسحب اللوازم المرفوضة من لجنة التسلم على نفقته في مدة
ال تتجاوز )(15خمسة عشر يوما ً من تاريخ تسلم اللجنة لها.
إذا تأخر المتعهد عن سسسسحب اللوازم المرفوضسسسة ضسسسمن المدة المشسسسار إليها في
الفقرة (ج) من هذه المادة ،يُ َعدّ ذلك تنازال منه عنها لمصسسسسسسلحة الجامعة ،ولهذه
األخيرة مطالبته بنفقات سحبها أو إتالفها ،إذا اقتضى األمر ذلك.

المــادة ( :)38الق َ
طع أو األجزاء القابلة لالستعمال ،المستخرجة من مواد تم شطبها ،تُقيد عهدة في
سجل المستودعات حسب األصول.
المــادة ( :)39تَمسسسسك الجهة المختصسسسة في الجامعة الدفاتر ،والسسسسجالت ،والبطاقات الالزمة ،وفق
أحدث األساليب في محاسبة المستودعات وإدارتها.
الفصل السابع :صرف المواد ،وبيعها ،وإتالفها ،وشطبها
المــادة ( :)40تُصسسسسسرف المواد بموجب طلب التزويد المعتَمد لهذه الغاية ،وحسسسسسسب الصسسسسسالحيات
المعمول بها ،والواردة في هذا النظام.
المــادة ( :)41يت ّم إخراج المواد من المسسستودع بموجب ُم ْس ستَنَد إخراج ،معززا ً بطلب التزويد ،على
أن يُوقع ُم ْسسسستَنَد اإلخراج من نسسسسختين من مندوب الجهة الطالبة ،وأمين المسسسستودع،
ويُسلّم إحدى النسختين إلى الجهة الطالبة.
أن المواد أصسسبحت غير صسسالحةّ ،
المــادة ( :)42إذا ت َ َبين ّ
وأن جميع الطرق قد اسسستنفدت لالسسستفادة
منها بصسسسسسورة اقتصسسسسسادية ،فعلى مدير دائرة اللوازم بنا ًء على تنسسسسسسيب الجهة الفنية
المختصة ،رفع قائمة بالمواد المراد بيعها ،أو شطبها ،والتوصية بذلك للرئيس.
المادة ( :)43أ .يجوز بيع اللوازم الفائضسسسسسسة عن حاجة الجامعة ،أو غير الصسسسسسسالحة ،أو المواد
المنتَجة في الجامعة ،أو إتالفها ،أو شسسسسسسطبها من لجنة تُشسسسسسسكل لهذه الغاية ،وفقا
لألحكام والصالحيات اآلتية:
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المادة (:)44
المادة (:)45
المادة (:)46

 .1بقرار من الرئيس ،إذا كانت قيمتها األصسسلية ال تزيد على ( )5000خمسسسة
ي في الحالة الواحدة ،وبنا ًء على توصسسية مسسسبقة من مدير
آالف دينار أردن ّ
دائرة اللوازم.
ّ
والشسطب،
 .2بقرار من الرئيس ،وبنا ًء على توصسية مسسبقة من لجنة اإلتالف
ي،
إذا كانت قيمتها األصسسسسسسلية أكثر من ( )5000خمسسسسسسسة االف دينار أردن ّ
ويُشسسسسسسترط في ذلك أن يجري البيع بالمزاد العلني ،إال إذا َوجدت اللجنة أن
مصسسسسسسلحة الجامعة تقتضسسسسسسي اسسسسسسستعمال طريقة أخرى في بيع تلك اللوازم
والمواد ،ويُقَيد الثمن في حسابات الجامعة في باب الواردات المتفرقة.
 .3بقرار من الرئيس ،وبنا ًء على توصسية مسسبقة من لجنة اإلتالف والشسطب،
ي،
اذا كانت القيمة االصسسسلية تزيد على ( )10000عشسسسرة آالف دينار أردن ّ
ويُشسسسترط في ذلك أن يجرى البيع بالمزاد العلني ،ويُقيد الثمن في حسسسسابات
الجامعة في باب الواردات المتفرقة ،وإعالم مجلس األمناء بذلك .ثم يتم
قيد اللوازم غير الصالحة أو المفقودة وشطبها ،وفق الصالحيات المذكورة
في هذه المادة.
ب .على العميد ،أو المدير الذي تلفت المادة ،أو فقدت في كليته ،أو دائرته أن يُبلّغ
الرئيس ومدير دائرة اللوازم خطيا ً بذلك في فترة ال تتجاوز خمسسسسسسسة أيام عمل،
مبيّنا ً توصيته التي يراها مناسبة في هذا المجال.
ج .تتم عملية إتالف اللوازم حسب الترتيبات الواردة في الفقرة (ه) ،من المادة (.)3
د .ال يجوز إتالف اللوازم إال في حالة تعذر بيعها ،أو إصسسسسالحها بتكلفة مقبولة ،أو
وجود مصلحة في إتالفها.
تُنظم مسسستندات إخراج باللوازم التي تم التصسسرف بها بالبيع ،أو اإلتالف ،أو اإلهداء
بمقتضى أحكام هذا النظام ،ويُشار فيها إلى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم،
وتُشطب بعد ذلك من القيود حسب األصول.
تقوم لجنة اإلتالف والشسسطب بالكشسسف على المواد المراد بيعها ،أو شسسطبها ،والتأكد
من وجود تقرير موقع من الفني المختص من داخل الجامعة ،أو من خارجها ،يفيد
بسبب التنسيب بالشطب ،وفق النموذج المعدّ لهذا الغرض.
يتم استدراج عروض مزايدة للبنود المراد بيعها:
 .1تباع المواد الصسسسسالحة والفائضسسسسة عن حاجة الجامعة ،بالسسسسسعر األعلى بعد أخذ
موافقة الرئيس.
المورد الذي رسسسسست عليه مزايدة بيع المواد التالفة ،أو الفائضسسسسة عن
 .2يطلب من
ّ
ي حتى يتم تنظيف
أردن
دينار
مائتي
)
200
(
قيمتها
مسسسسسسستردة
أمانة
دفع
الحاجة
ّ
ّ
المكان ،الذي توجد فيه المواد المراد بيعها ،وتعاد إليه األمانة بعد تسسسسسسسلم كتاب
موجسه من لجنسسة اإلتالف والشسسسسسسطسسب لسسدائرة الشسسسسسسؤون المسساليسسة ،يفيسسد التزامسسه
بالمحافظة على نظافة المكان.

المــادة ( :)47ال يجوز تسسسسسسسليم المواد المباعة إال بعد أن يدفع المشسسسسسستري ثمنها كامال ،وعلى أمين
المسسسسسستودع المختص تعزيز مسسسسسستنَد اإلخراج برقم إيصسسسسسال قبض الثمن ،وتاريخه،
وقيمته.
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ي مواد غير صالحة لالستعمال ،أو فائضة عن الحاجة ،يجب أن
المــادة ( :)48عند إتالف أو بيع أ ّ
يؤيد مسسسسستند اإلخراج المنظم بشسسسسأنها بشسسسسهادة ،تبيّن الطريقة التي جرى التصسسسسرف
بالمواد بموجبها ،وتشَطب بعد ذلك من القيود ،وفق النموذج المعدّ لهذه الغاية.
المادة ( :)49ال يجوز لموظفي الجامعة االشتراك في عطاء بيع المواد التالفة ،أو المراد بيعها.
المادة ( :)50يجوز للَجنة اإلتالف والشسسطب التوصسسية ببيع المواد الفائضسسة عن الحاجة بعد تحديد
أسعارها من لجنة اإلتالف ،لموظفي الجامعة ،وذلك بعد أخذ موافقة الرئيس.
المادة (:)51

ال يجوز شسسسراء المواد المراد بيعها من أعضسسساء لجنة اإلتالف والشسسسطب ،أو اللجنة
الفنية التي شاركت في التوصية بالبيع.
الفصل الثامن :المستودعات

المــادة ( :)52يجب االحتفاظ بسجالت منظمة للمستودعات ،يُدون فيها ما أُدخل الى المستودع،
وما أخرج منه ،وذلك بموجب المستندات المعمول بها في الجامعة لهذه الغاية.
المــادة ( :)53يتم إدخال جميع اللوازم في المستودعات بموجب مستندات إدخال ،يوقّعها أمين
المستودع ،وتقيّد في سجل اللوازم أوالً بأول ،ويتم إخراجها بموجب مستندات إخراج
موقّعة حسب األصول من أصحاب العالقة بها ،وأمين المستودع.
المادة (:)54

ي ُْح َ
ظر الكشط ،أو المحو ،أو الطمس في الدفاتر والسجالت ،أو الطلبات ،أو
ّ
المستندات المتعلقة باللوازم ،ويجري التصحيح بالحبر األحمر ،ويوقع عليه الشخص
الذي قام بالتصحيح ،باإلضافة إلى أمين المستودع.

المــادة ( :)55على دائرة الشؤون المالية انتداب أحد موظفيها لمطابقة محتويات سجالت اللوازم،
مع ما هو وارد في السجالت المحاسبية ،وتكون المطابقة شهرية.
المــادة ( :)56يُش ّكل الرئيس لجنة جرد لمستودعات الجامعة مرتين في العام ،على أن يكون بها
ممثل لكل من :دائرة الشؤون المالية ،ودائرة اللوازم ،وللجنة االستعانة بمن تراه
مناسبا.
المــادة ( :)57تُتبع في المستودعات سياسة الحدّ األدنى واألقصى لكمية المخزون من مواد اللوازم،
وعلى أمين المستودع التنبيه للتعويض عن مصروفات المواد المتكررة ،التي
تحتاجها الجامعة باستمرار ،وقبل بلوغ الحد األدنى بقليل
ّ
المخزنة في عهدته مرتين
المــادة ( :)58يقدم مدير دائرة اللوازم تقارير عن حالة اللوازم ،والمواد
في السنة على األقلُ ،م ّ
عززة بقوائم المواد غير الصالحة لالستعمال ،والراكدة،
والفائضة عن الحاجة.
المــادة ( :)59أ .يجري التسلم والتسليم بين أمناء المستودعات بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود
المستودع ،موقعة من الطرفين ،ويصادق عليها رئيسهما المباشر.
ب .إذا لم يتمكن أمين الم ستودع ال سابق من الت سليم لغيره وألي سبب ،يتم الت سليم
بمعرفة لجنة يُعيّنها الرئيس لهذه الغاية.
ج .في حسسال ظهور أي زيسسادة أو نقص في موجودات المسسسسسسستودع عنسسد التسسسسسسسلم
والتسسسسسليم ،يجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة أو النقص ،والتوقيع عليها
من جميع األطراف المشتركة من اللجنة المشكلة لهذه الغاية.
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د.

تقوم دائرة ال شؤون المالية بتح صيل قيمة الموجودات الناق صة ،أو أي خ سارة
تلحق بموجودات الجامعة من الموظف ،أو الموظفين المتسسسسسسسببين بذلك ،بنا ًء
على توصية اللجنة المشكلة لهذه الغاية ،وموافقة الرئيس عليها.

المادة ( :)60إذا نقل أي أمين مسسسسسسستودع وفي حالة اسسسسسسستقالته ،فيتم تعيين لجنة من الرئيس للقيام
بعملية الجرد والمطابقة اسسسسستنادا لقيود المسسسسستودع ،أو القيود الرسسسسسمية لتلك اللوازم،
ويتم توقيعها من الطرفين معا ،ويصسسسسسسسادق عليها من الرئيس المباشسسسسسسر ،ويسسسسسسسلّم
المستودع من اللجنة إلى المسؤول الجديد ،وفقا لنتائج الجرد المصادَق عليها.
المادة (:)61

على مدير دائرة اللوازم إشسسعار دائرة الشسسؤون المالية فورا ً بأي تعديالت تحدث بين
أمناء المسسستودعات؛ ليتم إجراء التعديالت الالزمة في البوليصسسة الخاصسسة مع شسسركة
التأمين.

الفصل التاسع :الممتلكات والمعدات
المــادة ( :)62تقوم دائرة اللوازم بترقيم ُممتلكات الجامعة ومعدّاتها كلّها ،وتسسسجيلها عهدة على من
يستخدمها.
المــادة ( :)63يجري التأمين على ممتلكات الجامعة ومعداتها كلّها.
المــادة ( :)64يجري جرد ممتلكات الجامعة ومعدّاتها مرة في العام ،ويُقدم تقرير بذلك إلى رئيس
الجامعة.

الفصل العاشر :المواد ال ُمتبَّرع بها أو المهداة
المادة (:)65

التبرع بالمواد الموجودة في مستودعات الجامعة ،وفق الصالحيات
يجوز اإلهداء أو ّ
اآلتية:
أ .بقرار من الرئيس ،إذا كانت قيمة أصسسسل المواد ال تزيد على ( )5000خمسسسسة
ي.
آالف دينار أردن ّ
ب .بتنسسسسسيب من الرئيس ،وقرار من مجلس الجامعة ،إذا كانت قيمة أصسسسسل المواد
ي ،وال تزيد على ( )10000ع شرة
أكثر من ( )5000خم سة االف دينار أردن ّ
آالف دينار أردني.
ج .بقرار من الرئيس ،إذا كانت القيمة األ صلية تزيد على ( )10000ع شرة آالف
دينار أردني ،وإعالم مجلس األمناء بذلك.

الفصل الحادي عشر :مهام لجنة التسلم
المادة ( :)66يتم تسسسسلم اللوازم ،واألشسسسغال ،واألجهزة ،والمعدات ،والمختبرات ،التي تزيد قيمتها
ي ،من لجنة التسسسسسسلم ،أ ّما التي تقل عن ذلك،
على ( )5000خمسسسسسسة آالف دينار اردن ّ
ّ
فيعين الرئيس لجنة تسسسلّم خاصسسة ،ويتم تنظيم ضسسبط محضسسر تسسسلم لها ،وتسسسليمها –
من ث ّم -للكلية ،أو الدائرة المعنية.
المادة ( :)67على لجنة التسسسلم بمقتضسسى أحكام هذا النظام أن ت ُ ّ
نظم محضسسرا ً بذلك في مدة ال تزيد
على ( )5خمسة أيام عمل من تاريخ تسلّم تلك اللوازم ،وعلى اللجنة رفض تسلم أي
منها ،إذا تبين أنها مخالفة بشسسسسسكل جزئي أو كلي للمواصسسسسسفات والشسسسسسروط المقررة،
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وذلك تحت طائلة المسسسؤولية ألعضسساء اللجنة ،وتضسسمينهم التعويض عن أي خسسسارة
جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
أو ضرر ،يقع على الجامعة ّ
المادة ( :)68إذا رفضت اللجنة التسلم لمخالفة المواد للمواصفات والشروط المقررة ،يترتب على
اللجنة تبليغ قرارها للمتعهد خطيا في أثناء ( )7سسسبعة أيام عمل ،مع توقيعه بالتسسسلّم،
وله حق االعتراض على القرار في أثناء (سبعة) أيام عمل من توقيعه ،وذلك بإبالغ
الجهة التي كانت قد أ صدرت قرار التوريد ،أو الشراء ،أو تلزيم توريد ،أو تنفيذ أي
منها ،ويكون قرار تلك الجهة على االعتراض نهائيا.

الفصل الثاني عشر :مشتريات اللوازم واألشغال النثرية
المــادة ( :)69تتم م شتريات اللوازم واأل شغال النثرية ب صرف ُسلفة نثرية لكل من العميد ،ومدير
دائرة اللوازم ،ومدير دائرة المشسسسسسساريع ،ومدير دائرة الخدمات والصسسسسسسيانة ،أو أي
ي
مسسسسؤول آخر تقتضسسسي طبيعة عمله ذلك ،وذلك بقيمة ( )400أربعمائة دينار أردن ّ
لتغطية اللوازم النثرية المتفرقة.
المادة (:)70

ي نقدا ً من
أ .ال يجوز أن تُصرف فاتورة تزيد قيمتها على ( )100مائة دينار أردن ّ
السسسسلفة ،ويتم في هذه الحالة ما يأتي :شسسسراؤها على شسسسكل ذمم ،وتسسسسدّد بشسسسيك
للمورد.
ّ
ب .صسسرف شسسيك باسسسم موظف المشسستريات لسسسداد قيمة المشسستريات ،عندما يكون
تسلّمها من محل البائع.

المادة (:)71

روسسسسسسسسة ،أو
يراعي في البند (أ) و (ب) في المادة ( )70الحصسسسسسسول على فاتورة ُم ّ
مطالبة مالية ،إما نقدية ،أو فاتورة ذمم وسند قبض ّ
معزز للصرف ،وذلك ألغراض
تعويض السلفة النثرية.

المادة (:)72

يتم إقفال السلف النثرية في نهاية كل عام مالي.

المادة (:)73

للرئيس اعتماد الفواتير التي تَرد في السسسسلفة النثرية ،وتزيد قيمتها على ( )100مائة
ي ،حسبما يراه مناسباً.
دينار أردن ّ
الفصل الثالث عشر :عطاءات أشغال الجامعة

المادة (:)74

تتولى دائرة المشاريع في الجامعة تنفيذ عطاءات األشغال الجامعة ،مراعية في
ذلك ما يأتي:
أ .تنفيذ عطاءات األشغال المحلية الخاصة بالجامعة ،واألشغال التي تقل قيمتها
ي.
عن ( )50000خمسين ألف دينار أردن ّ
ب .اإلشراف على األشغال التي يُنفّذها المتعهدون ،ومراقبة تنفيذها ،إما مباشرة
بوساطة دائرة المشاريع ،أو باالشتراك مع مستشارين آخرين حسب حاجة
العمل.
ج .تسلّم األشغال التي تم إنجازها في الجامعة حسب األصول.
د .تخضع عطاءات األشغال لشروط كفاالت عطاءات التوريد نفسها.
الفصل الرابع عشر :أحكام عامة
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المادة (:)75

يكون العميد ،أو المدير مسسسسؤوالً عن اإلشسسسراف على اللوازم المصسسسروفة لكليّته ،أو
دائرته ،ومراقبتها ،ومتابعة كيفية اسسستعمالها ،و ُحسسسن االسسستفادة منها في األغراض
المقررة لها.

المــادة ( :)76يُح َ
ظر الكشسسسسسسط ،أو المسسسسسسسح ،أو الشسسسسسسطب ،أو الطمس في القيود ،أو الطلبات ،أو
المسسسستندات الخاصسسسة بموجودات الجامعة ،على أن يتم أي تصسسسحيح بالحبر األحمر،
وأن يوقّع من الموظف الذي أجرى التصحيح.
المادة (:)77

ال يجوز صسرف أي مبالغ ال تكون معتمدة في موازنة الجامعة ،وذلك قبل المباشسرة
بعملية الشسسراء .ويتم الحصسسول على اللوازم بأفضسسل األسسسعار ،والشسسروط ،ودرجة
الجودة ،ويتم العمل على اسسسسسسستدراج ثالثة عروض على األقل مروسسسسسسسسة بطريقة
أصولية ،إال في الحاالت الخاصة التي يتعذر فيها ذلك.

المادة (:)78

ال يجوز تجزئة المشتريات المتشابهة ،سواء أكانت ضمن الصالحيات ،أو خارجها.

المادة (:)79

على أمناء المسسسسستودعات والموظفين الذين تُناط بهم أعمال أمناء المسسسسستودعات ،أو
يُعهد إليهم حفظ اللوازم ،أن يقدّموا كفاالت مالية مصسسسسسسدقة من كاتب العدل بالمبالغ
التي يحددها الرئيس.

المادة (:)80

أ .إذا تسسسسسسبب أي من العاملين في الجامعة ،أو سسسسسسواهم في فَقد ،أو إتالف أي من
اللوازم المكتبية ،أو أي أشسسسغال ،أو مشسسستريات ،وما في حكمها ،عن قصسسسد ،أو
ي،
بسسسسسسسبب اإلهمال أو الخطأ ،وكانت قيمتها تزيد على ( )100مائة دينار أردن ّ
يشسسسسسسكل الرئيس لجنة للتحقيق في الموضسسسسسسوع ،على أن تقوم اللجنة في مدة
أق صاها أ سبوع ( 5أيام عمل) من ت شكيلها ،بتقديم نتائج لذلك التحقيق للرئيس،
و له ات خاذ القرار الم ناسسسسسسسسب في ضسسسسسسوء ن تائج التحقيق ،ح فا ظا ً على أموال
الجامعة.
ب .مع مراعاة ما ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة ،إذا فقدت أو أُتلفت أي
من اللوازم المكتبية ،أو أي أشسسسسسسغال ،أو مشسسسسسستريات ،وما في حكمها ،ال تزيد
ي ،يتخذ العميد ،أو المدير المختص ،القرار
قيمتها على ( )100مائة دينار أردن ّ
المناسسسسسسسب حفاظا على أموال الجامعة ،على أن يتم إبالغ الرئيس بما تم عمله
بهذا الخصوص ،وذلك في أثناء ثالثة أيام عمل من تاريخ حدوثه.

المادة (:)81

يجوز تأجير أي أموال منقولة أو عقارات ،تعود ُملكيتها للجامعة ،وذلك بقرار من
الرئيس.
تكون الهيئة مسسسسسسؤولة مباشسسسسسرة عن المشسسسسساريع الرأسسسسسسمالية اإلنشسسسسسائية ،والمباني،
والمرافق الالزمة للجامعة ،وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس
األمنسساء ،وفق مسسا ورد في المسسادة ( /29أ) من القسسانون المعسسدل لقسسانون الجسسامعسسات
األردنية رقم ( ،)20لعام  ،2009وتعديالته.

المادة (:)82

المادة (:)83

إذا تعذر شراء اللوازم من األسواق المحلية ،أو تبين أن مصلحة الجامعة تتطلب
شراءها من غير تلك األسواق ،فيجوز شراؤها من األسواق الخارجية ،حسب ما ورد
في هذا النظام.

المادة (:)84

تخضسسسسسسع المطالبات ،واإلحاالت المتعلقة باللوازم ،واألشسسسسسسغال ،جميعها للتدقيق
الداخلي.
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المادة (:)85
المادة (:)86

للرئيس صرف مكافأة ألعضاء اللجان ،وفق طبيعة عملها وحسب ما يراه مناسبا ً.
يعتمد مجلس الجامعة التعليمات الضسسسسسسرورية لتنفيذ أحكام هذا النظام ،وفق ما ورد
في ال مادة (/16د) من ال قانون الم عدل ل قانون ال جام عات األردن ية رقم ( ،)20ل عام
 ،2009وتعديالته.
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تعليمات رقم ( )1لسنة 2021
تعليمات الهيئة التدريسية في جامعة البترا

صادرة بموجب المادة ( )42من نظام الهيئة التدريسية رقم ( )1لسنة 2019

المادة ( : )1تُسمى هذه التعليمات “تعليمات الهيئة التدريسية في جامعة البترا لسنة ” ،2021ويُعمل
بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.
المادة ( : )2يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات ،المعانــي المخصصة لها أدناه،
ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا
الجامعــة
 :مجلس عمداء الجامعة
المجـلس
 :رئيس الجامعة
الرئيـس
 :لجنة التعيين ،والترقية
اللجنــة
 :اإلنتاج العلمي المقبول لغايات الترقية
البحث
 :مجلة علمية ُمحكمة ،ودورية ،متخصصة ،مفهرسة ،عالمية،
المجلة العالمية
من حيث هيئة التحرير ،وينتمي الباحثون الذين ينشرون
بحوثهم فيها إلى دول مختلفة ،وتكون معتمدة في قاعدة
البيانات (Thomson ISI) ،أو ما يعادلها.
المجلة المعتمدة  :مجلة علمية محكمة ،أو دورية متخصصة ،تصدر عن دار
نشر ،أو جمعية علمية ،أو جامعة ،أو مركز بحث ،بصورة
منتظمة ،وتكون لها هيئة تحرير متخصصة.
 :مؤتمر تكون له لجنة تحضيرية ،ولجنة علمية عالمية،
المؤتمر العالمي
وينتمي المشاركون فيه إلى دول مختلفة ،وبحوثه محكمة
ومنشورة في كتاب خاص بوقائع المؤتمر ،أو في عدد خاص
من مجلة معتمدة.
غير  :مؤتمر تكون له لجنة تحضيرية ولجنة علمية ،وبحوثه محكمة،
المؤتمر
ومنشورة في كتاب خاص بوقائع المؤتمر ،أو في عدد خاص
العالمي
من مجلة معتمدة.
النظام
 :نظام الهيئة التدريسية في جامعة البترا رقم ( )1لعام .2019
التعيين
المادة ( : )3أ .مع مراعاة الشروط الواردة في المادة ( )5من النظام ،يُشترط في َمن يُعين
عضوا ً في الهيئة التدريسية أن يكون قد حصل على مؤهالته العلمية بالدراسة
المنتظمة ،وأال يقل تقديره في الدرجة الجامعية األولى عن (جيد) ،إال في حاالت
خاصة يقدرها المجلس بناء على تنسيب لجنة التعيين والترقية.
ّ
ب .لمجلس العمداء أن يضع أي شروط أخرى ،يراها ضرورية للتحقق من مالءمة
المرشح للتعيين ،وقدرته على القيام بالعمل الجامعي.
المادة ( : )4أ.

يجوز أن ت ُعتمد في تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الرتبة التي شغلها
في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة ،على أن يكون قد حصل على رتبته
وفق معايير الترقية في الجامعة ،وت ُحسب أقدميته في الرتبة على أساس كل سنة
عمل بسنة خبرة ،إذا كان قد حصل عليها في جامعة أردنية ،تعترف بها جامعة
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البترا ،وأما إذا كان قد حصل على األقدمية في أي جامعة أخرى ،أو مجال ذي
عالقة ،فت ُبت لجنة التعيين والترقية فيما يحتسب منها.
ب .مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ،تبُت لجنة التعيين والترقية فيما إذا
كان اإلنتاج العلمي للمتقدم يؤهله للتعيين في الرتبة المتقدم لها في الجامعة.
المادة ( : )5يُشترط لتعيين المدرس في الجامعة برتبة أستاذ مساعد ،أن يكون حاصالً على
المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( )7من النظام ،على أن يتقدّم باستقالته
من عمله في الجامعة.
المادة ( : )6أ .عند النظر في تعيين عضو الهيئة التدريسية في كلية العمارة والتصميم برتبة
أكاديمية ،استنادا ً إلى أعمال مهنية ،أو فنية متميزة في مجال تخصصه ،ت ُقيّم تلك
األعمال لجنة ،تشكلها لجنة التعيين والترقية من أساتذة من ذوي االختصاص
والخبرة ،حسب المعايير واألسس المعتمدة في ترقية أعضاء الهيئة التدريسية.
ب .يتم تقييم األعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من ثالثة ،من
المقيّمين.
ج .ت ُ َعدّ األعمال الفنية متميّزة ،إذا ورد عنها ثالثة تقارير إيجابية.
يصو ت على التعيين في عضوية الهيئة التدريسية ،سواء في مجلس
المادة ( : )7ال يجوز أن
ّ
القسم ،أم في مجلس الكلية ،إال أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة
للرتبة المطلوب شغلها ،أو أعلى منها.
المادة ( : )8يَرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم بالتعيين إلى عميد الكلية في مدة ال تتجاوز
أسبوعين من تاريخ إحالة الطلب إلى رئيس القسم ،وعلى العميد إذا لم يتسلم توصية
القسم في المدة المحددة أن يعرض الموضوع مباشرة على مجلس الكلية في مدة ال
تتجاوز أسبوعين.
المادة ( : )9أ .على المعين ،مباشرة العمل ابتدا ًء من التاريخ المحدد في قرار تعيينه .وإذا
اقتضت الظروف مباشرته العمل قبل ذلك التاريخ ،يكون عمله بمكافأة يحددها
رئيس الجامعة بقرار منه ،ولرئيس الجامعة ،ألسباب يُقدّرها ،الموافقة على
تأجيل المباشرة ،أو تأخيرها اضطراريا ً بما ال يتجاوز فصلين دراسيين.
ب .يتولى المعين للتدريس إبالغ رئيس قسمه خطيا ً ببدء مباشرة العمل ،وعلى رئيس
القسم إبالغ المباشرة ،أو عدمها خطيا ً إلى العميد في أسبوع على األكثر ،ويتولى
العميد إبالغ ذلك إلى رئيس الجامعة في عشرة أيام على األكثر.
ج .وإذا لم يباشر المعين عمله في مدة حدها األعلى ثالثة أسابيع من التاريخ المحدد
لمباشرته ،يُعدّ مستنكفا ً عن العمل ،كما يعدّ قرار تعيينه ملغى ،إال إذا تقدم بعذر
يقبله الرئيس.
المادة
()10

 :أ .يجوز النظر في تعديل رتبة عضو الهيئة التدريسية ،أو راتبه ،إذا قدّم طلبا ً بذلك
في ستة أشهر من تاريخ تعيينه في الجامعة.
ب .يتم تعديل الرتبة بقرار من مجلس العمداء ،بتنسيب من لجنة التعيين ،والترقية،
بناء على توصية مجلس الكلية ،ومجلس القسم المعنيّين.
ج .يتم تعديل الراتب بقرار من الرئيس ،بناء على توصية من لجنة التعيين،
والترقية.
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المادة ( : )11يتعين على عضو الهيئة التدريسية أن يقّدم تقريرا ً سنوياً ،يتضمن المعلومات المتعلقة
بإنجازاته ،ونشاطاته ،ومساهماته ،وبحوثه ،التي نشرها أو قُبلت للنشر ،ويرفعه إلى
رئيس القسم مع نهاية الفصل الثاني من العام الجامعي.
المادة
()12

المادة
()13

المادة
()14

 :يتم التعيين المشترك وفق األسس والشروط اآلتية:
أ .يتقدم عضو الهيئة التدريسية الذي يرغب في التعيين ،في قسم آخر من أقسام
كليته ،أو من أقسام كلية أخرى ،بطلب رسمي إلى رئيس قسمه.
ب .يتم التعيين المشت َرك بقرار من مجلس العمداء ،بناء على تنسيب من لجنة التعيين
والترقية ،بتوصية من مجالس األقسام ،والكليات المعنيّة.
ج .مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة ،للعضو المعين تعيينا ً مشتركا ً جميع
الحقوق ،وعليه جميع الواجبات في القسم المعيّن فيه تعيينا ً مشتركاً.
د .يُعدّ التعيين المشترك للعضو في القسم الثاني منتهيا ً حكما ً بانتهاء تعيينه في القسم
األصلي ألي سبب من األسباب.
ه .تكون الشؤون األكاديمية ،واإلدارية ،والمالية جميعها المتعلقة بالعضو من
مسؤولية قسمه األصلي.
المحاضرون المتفرغون
 :أ .يُشت َرط فيمن يُ َعين محاضرا ً متفرغا ً في جامعة البترا أن تتوافر فيه الشروط
الواردة في المادة ( )3من هذه التعليمات.
ب .على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ،وفي حاالت خاصسسسسسة يُقدّرها
الرئيس ،يجوز أن يُعين محاضسسرون متفرغون بقصسسد القيام بالتدريس ،والبحث
في كليسسات الجسسامعسسة ،ومراكزهسسا العلميسسة من القسسادرين على القيسسام بسسذلسسك ،دون
النظر إلى الدرجات العلمية التي يحملونها.
ج .يعين المحاضسسسسسسرون المتفرغون بعقود ،ت ُحدّد شسسسسسسروط العمل ،والراتب ،وأي
شروط أخرى يتم االتفاق عليها.
ً
د .يكون التصويت على تعيين المحاضر المتفرغ تبعا للرتبة التي كان سيحصل
عيّن في عضوية الهيئة التدريسية.
عليها فيما لو ُ
 :أ .يجري تقييم المحاضسسسسسسر المتفرغ بالطريقة التي يجري بها تقييم عضسسسسسسو الهيئة
التدريسية.
ب .يُشترط لتعيين المحاض ر المتفرغ الذي يحمل درجة الدكتوراه في رتبة أستاذ
مساعد أن ينشر (أو يُقبل له للنشر) بحثا ً واحدا ً غير مستل من رسائله الجامعية،
وأن يكون فيه باحثا ً رئيسا ً أو منفرداً ،وأال يقل تقديره في أي فقرة من فقرات
تقرير رئيس القسم ،وتقرير العميد عن ( )3ثالث نقاط.
الترقية :الشروط العامة للترقية

المادة
()15

 :يُشترط لترقية عضو هيئة التدريس من رتبة إلى رتبة أعلى ما يأتي:
أ .أن تكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية ال تقل عن
خمس سنوات ،منها سنتان على األقل في الجامعة.
ب .أن يكون ناجحا ً في تدريسه.
ج .أن يكون ناجحا ً في عالقاته في العمل الجامعي.
د .أن يكون فاعالً في خدمة المجتمع وتنميته.
ه .أن يكون قد نشر (أو ُقبل له للنشر) وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها
إنتاجا ً علميا ً قيّماً ،أدى إلى تقدّم المعرفة في مجال تخصصه.
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و .أن يكون ما نسبته  %60على األقل من إنتاجه العلمي المقدم للترقية في
تخصصه الدراسي ،أو التدريسي ،أو البحثي.
المادة
()16

 :اإلنتاج العلمي  :هو كل فكر أو أدب أو فن أو أي صورة من صور الملكية الفكرية
في صيغة منشور أو بحث أو تجربة أو تحليل أو دراسة أو كتاب علمي أو نظري أو
تطبيقي قام به شخص لم يسبقه اليه أحد وقَ ّررت له الحماية القانونية)

المادة
()17

 :أ .يجوز لألستاذ المساعد ،أو األستاذ المشارك أن يتقدم بطلب الترقية إلى الرتبة
األعلى قبل ثمانية شهور من استكمال المدة القانونية المطلوبة للرتبة األعلى،
إذا توافرت فيه الشروط القانونية األخرى المطلوبة لشغل الرتبة.
ب .يُ َعدّ تاريخ استحقاق الترقية إلى الرتبة األعلى ،هو تاريخ قرار مجلس العمداء
بالترقية ،أو التاريخ الذي يتم به انقضاء المدة القانونية للترقية ،إذا تمت
إجراءاتها قبل انقضاء تلك المدة.

المادة
()18

 :أ .ال يجوز أن يزيد الحدّ األعلى لإلنتاج العلمي المنشور ،أو المقبول للنشر في
مجلة واحدة على نصف اإلنتاج المطلوب للترقية.
ب .يجوز أن يُقبل اإلنتاج العلمي اآلتي ،دون حاجة إلى تقييمه تقييما ً أولياً:
 .1بحوث منشورة ،أو مقبولة للنشر في مجالت عالمية أو معتمـدة.
 .2البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المح ّكمة ،والمتخصصة العالمية،
أو المعتمدة.
 .3البحوث المستخلصة من الرسائـل الجامعية ،والمنشورة في مؤتمرات ،أو
مجالت ُمحكمة عالمية ،أو معتمده.
 .4براءات االختراع المسجلة عالميا ً ،أو محلياً.
ْ
 .5المراجعات األدبية ،أو التقارير الطبية ،أو التعليقات على ُحكم قضائي ،أو
الملحوظات العلمية المنشورة في مجالت عالمية ،أو معتمدة.
ج .ت ُقبل األعمال اآلتية بعد تقييمها تقييما ً أوليا ً من عمادة البحث العلمي ،وبتنسيب
من لجان البحث العلمي في القسم ،والكلية:
 .1الكتاب المؤلف ،أو المترجم ،أو المحقق.
 .2العمل الفني أو المعماري.
 .3فصل في كتاب.
 .4الدراسات المتخصصة ضمن مشروع ،أو برمجيات.
د .يُراعى في قبول اإلنتاج العلمي المقدم للترقية ما يأتي:

.1
.2
.3
.4
.5

اإلنتاج العلمي
البحوث المنشورة في مجالت علمية عالمية أو معتمدة.
البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المح ّكمة
والمتخصصة.
البحوث المنشورة المستخلصة من الرسائل الجامعية.
الدراسة المتخصصة ضمن مشروع ،أو برمجيات ،أو
مراجعات أدبية ،أو تقارير طبية ،أو تعليقات على حكم
قضسسسسسسسائي ،أو ملحوظات علمية منشسسسسسسورة في مجالت
عالمية أو معتمدة.
الكتب المؤلفة ،أو المترجمة ،أو المحققة.
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الحد األعلى لإلنتاج العلمي المقبول
للترقية
غير محدود
بحثان
بحثان
دراستان
كتابان

.6

المادة
()19

الفصل في كتاب.

 :أ.
الفئة

فصل واحد

صنّف اإلنتاج العلمي المقبول للترقية في فئتين ،ويُقدّر حسب نوعه بأوزان
يُ َ
ّ
ممثلة بنقاط على النحو اآلتي:
اإلنتاج العلمي

األولى

الثانية

ب.
ج.

د.
ه.

النقاط

براءة االختراع المسجلة عالمياً.
( )3ثالث نقاط
البحث المنشور في مجلة عالمية.
( )2نقطتان
الكتاب المتميز (تأليف ،ترجمة ،تحقيق).
( )2نقطتان
واإلبداعي.
العمل الفني ،أو المعماري المتميز
( )2نقطتان
براءة االختراع المسجلة محلياً.
( )1نقطة واحدة
البحث المنشور في مجلة معتمدة.
( )1نقطة
الكتاب المؤلف ،أو المترجم ،أو المحقق.
( )1نقطة
البحث المستخلَص من رسالة جامعية منشورة في مجلة
( )1نقطة
عالمية أو معتمدة.
ّ
م.
ك
ح
م
عالمي
مؤتمر
وقائع
في
البحث المنشور
( )1نقطة
ُ
فصل في كتاب.
( )1نقطة
العمل الفني ،أو المعماري.
( )1نقطة
التقرير عن حالة طبية منشور في مجلة عالمية.
( )1نقطة
( )1نقطة
الملحوظة العلمية والمراجعة العلمية )(Review
المنشورة في مجلة عالمية.
البحث المستخلص من رسالة جامعية المنشور في مجلة  0.5نصف نقطة
محلية معتمدة.
التقرير عن حالة طبية ،أو حكم قضائي ،أو برمجيات ،أو  0.5نصف نقطة
ملحوظة علمية ،أو بحث منشور في وقائع مؤتمر غير
عالمي ،أو الدراسة المتخصصة المقيمة ضمن مشروع.

يُ َعدّ الطالب هو الباحث الرئيسي في البحث المنشور المستخلص من رسالته
الجامعية.
يُشترط في الكتاب أال يقل عدد كلماته عن ( )50,000خمسين ألف كلمـة ،ويتم
تقييمه بنموذج خاص ،ويعتمد الكتاب ألغراض الترقية إذا كان معدّل تقديرات
المقيمين له ال تقــــــــل عن ( ،)70%ويعد الكتاب متميزا ً إذا كان معـــدل
تقديرات المقيمين ( )85%أو أكثر.
ال ت ُقبل الكتب التعليمية ألغراض الترقية.
يُحتسب بحثان فقط من البحوث المنشورة في مجلة دراسات ،الصادرة عن
عمادة البحث العلمي في الجامعة األردنية ،أو المجالت الوطنية األردنية
المتخصصة ،الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،ويُعطى لكل
بحث نقطتان.

المادة ( : )20يُشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مساعد ،إلى رتبة أستاذ
ُمشارك ،أن يقدّم إنتاجا ً علمياً ،يحصل فيه على ( )8ثماني نقاط على األقل ،وأن
يحقّق الشروط اآلتية:
ً
ً
أ .أن يكون المتقدّم باحثا رئيسيا في إنتاج يعادل ( )6ست نقاط على األقل.
ب .أن يتضمن اإلنتاج العلمي ما يعادل ( )4أربع نقاط على األقل إنتاجا من الفئة
األولى ،أو ُمنفرداً.
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المادة ( : )21يُشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مشارك ،إلى رتبة أستاذ ،أن
يقدّم إنتاجا ً علميا ً يحصل فيه على ( )12اثنتي عشرة نقطة على األقل ،وأن يحقّق
الشروط اآلتية:
ً
ً
أ .أن يكون المتقدّم باحثا رئيسيا في إنتاج يعادل ( )8ثماني نقاط على األقل.
ب .أن يتضمن اإلنتاج العلمي ما يعادل ( )6ست نقاط على األقل إنتاجا من الفئة
األولى ،أو ُمنفرداً.
المادة ( : )22مع مراعاة ما ورد في المادة (/15أ )5/من النظام ،ال يجوز للمتقدّم أن يُدرج ضمن
بحوثه ،أو أعماله الفنية ،أيا ً من البحوث أو األعمال التي سبق وأن ُحسبت له في
ترقية سابقة من تاريخ صدور قرار ترقيته من مجلس العمداء ،أو حصل بموجبها
على درجة علمية ،أو رتبة أكاديمية.
المادة ( : )23يُعدّ اإلنتاج العلمي الذي قام به عضو الهيئة التدريسية في إجازته ،أو إعارته ،أو
انتدابه مقبوالً ألغراض الترقية.
المادة ( : )24أ.

ب.
ج.

د.

ه.

و.

يُقدم طلب الترقية إلى رئيس القسم المختص ،متضمنا ً ست نسخ من اإلنتاج
العلمي ،والسيرة الذاتية لعرضه على مجلس القسم ،واتخاذ التوصيـة المناسبة،
ويرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم إلى عميد الكلية خالل ثالثة أسابيع
على األكثر ،ويتولى عميد الكلية عرض الطلب على مجلس الكلية خالل ثالثة
أسابيع على األكثر ،التخاذ التوصية المناسبة بشأنه ،ورفعها إلى رئاسة
الجامعة خالل أسبوع على األكثر ،الستكمال إجراءات الترقية.
مع مراعاة ما ورد في أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ،ال يجوز تجاوز الحد
األعلى للمدة الممنوحة للقسم أو الكلية في اتخاذ التوصية المناسبة.
وفي جميع األحوال ،إذا لم يتمكن مجلس القسم ،أو مجلس الكلية ،من اتخاذ
التوصية المناسبة خالل المدة المحددة دون سبب مقبول ،يش ّكل الرئيس لجنة
من القسم والكلية ،يرأسها نائب الرئيس المعني للنظر في طلب الترقية ،وتَرفع
اللجنة توصياتها إلى لجنة التعيين والترقية ،التخاذ القرار المناسب خالل مدة
ال تزيد على ثالثة أسابيع من تاريخ تشكيل اللجنة.
يقترح عميد الكلية ،ورئيس القسم المعنيّان قائمة ،تتضمن أسماء وعناوين
خمسة عشر على األقل من المتخصصين ،الذين يحملون رتبة األستاذية من
غير األردنيين ،ومن خارج األردن ،وذلك لتقييم اإلنتاج العلمي ،وترسل
للرئيس ،وت ُعامل هذه القائمة بسرية تامة .ويُراعى في المرشحين للتقييم:
 .1أن يكونوا معروفين بموضوعيتهم ،ومن جامعات ذات مستوى أكاديمي
مرموق غير الجامعة التي تخرج فيها المتقدّم للترقية.
 .2أن يكونوا من بلدان ،وجامعات متعددة ،ويُفضل أال يزيد عدد المقيمين من
جامعة واحدة على واحد ،ومن بلد واحد على اثنين.
 .3أن تكون عناوينهم دقيقة ،بما في ذلك رقم الهاتف ،ورقم الفاكس ،والبريد
اإللكتروني.
إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم من رتبة تعادل الرتبة المطلوب
الترقية إليها ،أو في رتبة أعلى عن ثالثة ،يرفع رئيس القسم الطلب إلى عميد
الكلية لعرضه على مجلس الكلية مباشرة ،بحضور أعضاء الهيئة التدريسية
الموجودين في القسم ،ممن يحملون الرتبة نفسها ،أو أعلى.
مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ،إذا قل عدد أعضاء الهيئة
التدريسية في مجلس الكلية ضمن رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها ،أو
في رتبة أعلى عن ثالثة ،يُرفع الطلب إلى رئاسة الجامعة لتشكيل لجنة برئاسة
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ز.
ح.

ط.

ي.
ك.

ل.
المادة ()25

المادة ()26

نائب الرئيس المختص ،لدراسة الطلب ،واتخاذ التوصية المناسبة ،وعرضها
على لجنة التعيين والترقية.
يصوت على الترقية سواء في مجلس القسم،
في جميع الحاالت ،ال يجوز أن
ّ
أم في مجلس الكلية ،إال أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة
للرتبة المطلوب الترقية إليها ،أو أعلى منها.
يتم تشكيل لجنة فنية من أ.د .نائب الرئيس للشؤون األكاديمية للنظر في اإلنتاج
العلمي للمتقدّم للترقية ،وإدخاله على النظام الخاص بكشف االنتحال األدبي،
غيره،
أو
Turnitin
والفكري
والعلمي،
ويجب أال تزيد نسبة التشابه ألي بحث ُمقدم مع غيره من األبحاث المنشورة
سابقا ً ،أو المقدمة للترقية عن  %20حتى لو كانت األبحاث السابقة من عمل
الباحث نفسه ،أو من عمل فريق بحثه.
أبحاثه المعتمدة كافةّ
يستطيع المتقدم للترقية إدخال
للترقية ،إضافة إلى رسالتي الماجستير ،والدكتوراه على النظام الخاص
سب
بكشف االنتحال األدبي ،والعلمي ،والفكري  Turnitinأو غيره ،للتأكد من ن َ
التشابه قبل التقدّم رسميا ً للترقية ،ويمكن االستعانة بأحد موظفي مركز التعلمّ
اإللكتروني للمساعدة ،ويستثنى َمن هم في أعضاء اللجان الفنية المشكلة.
تقوم اللجنة الفنية بإلغاء (عدم احتساب) نسب التشابه التي تقل عن  %1كما
تقوم باستثناء المراجع من التقييم الفني.
يقوم على األقل واحد من أعضاء اللجنة الفنية من ذوي االختصاص التي
يشكلها أ.د .نائب الرئيس للشؤون األكاديمية ،بإجراء المقارنة يدويا ً في حال
تعذر ذلك على النظام الخاص بكشف االنتحال األدبي ،والعلمي ،والفكري
 Turnitinأو غيره ،عمل ذلك.
يقتصر عمل اللجنة الفنية المشكلة على التنسيب بقبول البحث المقدم للترقية،
أو عدم قبوله مع توفير الشروحات الالزمة.

 :أ .يقدّم رئيس القسم ،وعميد الكلية تقريرين منفصلين (بغض النظر عن الرت َب
األكاديمية) عن عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية ،وفقا ً للنموذج المعد لهذه
الغاية.
ب .مع مراعاة المادة ( )15من هذه التعليمات ،يُ شترط في عضو الهيئة التدريسية
المتقدم للترقية أال يق ّل تقديره في المعدل العام في أي تقرير عن ثالث نقاط.
 :ت َن ُ
ظر لجنة التعيين والترقية في طلب ترقية عضسسسسسسو الهيئة التدريسسسسسسسية ،وإنتاجه
العلمي ،وأسسسسسماء المقيمين ،وتوصسسسسية كل من مجلسسسسسي القسسسسسم ،والكلية ،والتقارير
المعدة لهذه الغاية ،والعقوبات التأديبية المتعلقة به ،إن ُوجدت ،وذلك لل سير أو عدم
السير في إجراءات الترقية ،إن رأت ذلك.

المادة ()27

 :للجنة التعيين والترقية إذا تبيّن لها وجود شسسبهة سسسرقه أو انتحال أو احتيال أدبي أو
غيرها وقف السير في اجراءات الترقية ،والتوصية الى رئيس الجامعة بالسير في
اإلجراءات التأديبية المنصسسسسسوص عليها في المواد ( 33وما بعدها) من نظام الهيئة
التدريسية رقم ( )1لسنة ( )2019المعمول به في جامعة البترا

المادة ()28

 :مع مراعاة ما ورد ذكره في المادة ( )27من هذه التعليمات ،تعد الحاالت التالية
من صور السرقة او االنتحال أو االحتيال األدبي:
 .1سرقة إنتاج علمي بالكامل.
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 .2صسسسسسسياغة وترتيب ُجمل في بحث تم انتحاله لغايات عدم ظهور التشسسسسسسابه على
برنامج ( (.Turnitin
 .3ترجمة أبحاث الى لغة اخرى ال تعود حقوقها الى المتقدّم للترقية.
 .4استغالل أطروحة ماجستير لطلبة لم يتم اإلشراف عليهم.
 .5عدم اإلبالغ عن ابحاث مستلّة من رسائل الماجستير او الدكتوراه.
 .6إعادة نشسسر بحث علمي جزئي او كلّي سسسواء من خالل إدراج اسسسماء المؤلفين
األصليين أو عدم إدراجهم.
 .7اقتباس فقرة او عدة فقرات من كتاب او بحث دون اسنادها الى مصدرها.
 .8استئجار شخص لغايات بحث علمي مقابل مبلغ مالي يدفع له.
 .9إعادة نشر البحث مع إعادة تغيير او تبديل في اسماء الباحثين.
.10اي حاالت اخرى ترتئيها لجنة التعيينات والترقية تشسسسسسس ّكل مخالفة فكرية او
ادبية.
المادة ()29

يُرسسسسسسسل اإلنتاج العلمي إلى ثالثة من المقيمين ،ويُرفق به مل ّخص للسسسسسسسيرة
أ.
العلمية للمتقدم للترقية مع بيان الرتبة المرشسسسسسسح لها ،ويُطلب من المقيمين
ضسرورة تقديم تقاريرهم خالل شسهر على األكثر من تاريخ تسسلّمهم اإلنتاج
سسسسلّم يتدرج
العلمي ،على أن يتضسسسمن التقرير تقديرا ً لكل إنتاج ،وذلك على ُ
من واحد إلى خمسة على النحو اآلتي:
( )1درجة
 ضعيـــف
( )2درجتان
 مقبــــول
( )3ثالث درجات
 جيـــــــد
ً
( )4أربع درجات
 جيد جـدا
( )5خمس درجات
 ممتـــــاز
ب .ال يجوز ترقية عضسسسو الهيئة التدريسسسسية إلى رتبة أسسسستاذ مشسسسارك أو رتبة
أسسسسسسستاذ ،إذا قل متوسسسسسسسط تقديره في اثنين من تقارير المقيّمين عن ثالث
درجات.
ج .في حال ورود تقريرين إي جابيين ،وتقرير سسسسسسسلبي لإلن تاج العلمي للمت قدم
للترقية إلى رتبة أسسسسستاذ ،فللّجنة أن ترسسسسسل هذا اإلنتاج إلى مقيّم رابع ،وفي
حال كان تقدير المقيّم أقل من ( )3درجات ،ت ُ َر ٍدّ الترقية.
ال يجوز ترقية عضسسسسسو الهيئة التدريسسسسسسية إلى رتبة أعلى ،إذا قل متوسسسسسسط
د.
تقديرات المقيّمين كافة عن جيد (ثالث درجات).

المادة ()30

 :ت َن ُ
ظر لجنسسة التعيين والترقيسسة في طلسسب الترقيسسة من جوانبسسه المختلفسسة ،بعسسد ورود
تقارير المقيّمين ،وللّجنة بعد مرور ثمانية شسسهور على تاريخ القرار بالموافقة على
بغض النظر عن عدد التقارير الواردة،
قائمة المقيّمين أن تنظر في طلب الترقية،
ّ
وت َرفع توصسسيتها إلى مجلس العمداء ّ
للبت فيها بالترقية ،أو عدمها ،أو التمديد لفترة
زمنية بموافقة المتقدّم للترقية.

المادة ()31

يَبُ ّ
ت مجلس العمداء في ترقية عضو الهيئة التدريسية ،أو عدم ترقيته،
السري.
بالتصويت
ّ

 :أ.
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قرر مجلس العمداء عدم الترقية ،يحدّد المدة التي يجب انقضاؤها قبل التقدم
ب .إذا ّ
بطلب جديد ،شريطة أال تقل المدة عن ستة أشهر من تاريخ صدور القرار،
وفي هذه الحال ،على عضو الهيئة التدريسية أن يُضيف إلى إنتاجه العلمي
إنتاجا ً جديدا ً ،ويكون تقديم طلب الترقية الجديد وفقا ً لإلجراءات الواردة في هذه
التعليمات.
المادة ()32

 :ألغراض تطبيق أحكام المادة ( )16من النظام ،المتعلقة بت َ ْسسسسسمية األسسسسستاذ (أسسسسستاذ
شرف):
ينس سب لمجلس العمداء تسسسمية عضسسو
أ .لرئيس الجامعة ،العتبارات يقدّرها ،أن ّ
الهيئة التدريسسسسية الذي قضسسسى في خدمة الجامعة مدة ال تقل عن خمس عشسسسرة
ّ
السسسسسسسن القانونية ،أو
سسسسسسسنة ،وهو برتبة األسسسسسسستاذية ،وانتهت خدمته ببلوغه
باالستقالة ،أستاذ شرف.
ب .ألسسسستاذ الشسسسرف أن يحتفظ بمكتبه في الكلية ،واإلفادة من دعم البحث العلمي،
والخدمات المكتبية ،والمرفقية ،وغيرها ،التي تقدّمها الجامعة ألعضسسسسساء هيئة
التدريس فيها.
سب إلى رئيس الجامعة
ج .لمجلس الكلية ،بناء على تنسيب من مجلس القسم ،أن ين ّ
بتكليف أستاذ الشرف بالتدريس ،أو اإلشراف على الرسائل الجامعية لقاء
مكافأة ،يحدّدها الرئيس ،وفقا ً لألحكام ،واألنظمة ،والتعليمات النافذة في
الجامعة.

المادة ( : )33أ.

العبء التدريسي
يكون العبء التدريسي لألستاذ ( )9ساعات معتمدة ،واألستاذ
والمدرس المساعد ()15
المشارك والمساعد ( )12ساعة معتمدة ،والمدرس
ّ
ساعة معتمدة .ويُح دد عبء األستاذ الممارس بقرار من الرئيس وفق مؤهالته
العلمية.
ويُقصد بالساعة المعتمدة:
 .1المحاضرة لمستوى البكالوريوس ،أو الدراسات العليا ،لمدة ساعة أسبوعياً،
ولفصل دراسي واحد.
وو َرش العمل ،والتدريب،
 .2أما في مجال العمل التطبيقي ،مثل (المختبراتُ ،
والعمل الميداني ،والمراسسسسم ،والمشسسساغل ،والنشسسساطات الطبية والسسسسريرية،
ومسا شسسسسسسسابسه ذلسك) في بعض الكليسسات ذات الطبيعسسة التطبيقيسسة ،فيتم تحسديسسد
المقصسسسسسسود بسسالسسسسسسسسساعسسة المعتمسسدة بقرار من الرئيس ،بعسسد أخسسذ رأي هسسذه
الكليات .وفي األحوال جميعها ،ال يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين
تطبيقيتين.

اإلجـــــــازات  /أوالً :إجازات التفرغ العلمي ،واإلجازات دون راتب
المادة ( : )34أ .ت ُقَدم طلبات إجازات التفرغ العلمي ،أو اإلجازات دون راتب ،قبل ثالثة أشسسسسسهر
على األقل من بداية الفصل الذي ستبدأ فيه اإلجازة المطلوبة.
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ب .1 .يشترط أن يتضمن طلب إجازة التفرغ العلمي ُمخططـسسسسسـسسسسسـسسسسسـسسسسسا ً للبحث (أو
الكتاب) ،أو األبحاث التي سسسيقوم بها عضسسو هيئة التدريس ،ومكان إجرائها،
وال يجوز تغيير الموضوع الرئيسي للبحث إال بموافقة الكلية.
 .2يتضمن طلب اإلجازة دون راتب العمل الذي سيقوم به عضو هيئة التدريس
في هذه اإلجازة ،ومكان قضائها.
المادة ( : )35أ .يُراعى عند َمنح إجازة التفرغ العلمي ،أو اإلجازة دون راتب ،كفاية العدد المتبقي
في القسم لتغطية أعباء التدريس ،واإلشراف فيه.
ب .ال يجوز أن تزيد نسسسسبة المجازين والمعارين في آن واحد على ( )10%من عدد
أعضسسساء الهيئة التدريسسسسية المعيّنين في القسسسسم ،باسسسستثناء من يشسسسغلون مناصسسسب
وزارية ،ويجوز اسسسستثناء تجاوز هذه النسسسسبة في حاالت خاصسسسة ،يقدّرها مجلس
العمداء ،ويرى أنها في مصلحة الجامعة.
ج .يجوز لع ضو الهيئة التدري سية المجاز إجازة تفرغ علمي ،الح صول على إجازة
تفرغ علمي ثانية بعدها مباشرة.
د .مع مراعاة الفقرة (د) من المادة ( )21من النظام ،يجوز لع ضو الهيئة التدري سية
أن يجمع بين إجازة التفرغ العلمي ،واإلجازة دون راتب ،شسسسسسسريطة أال تتجاوز
اإلجازات في مجموعها سسسسسسست سسسسسسسنوات ،على أن يعود للخدمة في الجامعة بعد
انتهاء إجازته.
المادة ( : )36أ .على عضو الهيئة التدريسية الذي ُمنح إجازة تفرغ علمي:
 .1أن يقدّم إلى عميد كليته العمل ،أو األعمال العلمية ،أو الفنية ،التي أعدها في
إجازته ،وذلك في شهرين من تاريخ انتهاء اإلجازة.
 .2أن يشسسسسسسير في مكان بارز من اإلنتاج العلمي المنشسسسسسسور ،إلى أن اإلنتاج قد
أجري في إجازة التفرغ العلمي الممنوحة له من الجامعة.
ب .يتم اعتماد العمل ،أو األعمال العلمية ،أو الفنية ،التي حصسسسسسسسل عضسسسسسسو الهيئة
التدريسسسسسسسية على إجازة التفرغ العلمي إلعدادها ،بقرار من الرئيس ،بناء على
تو صية من مجلس البحث العلمي في الجامعة ،تو ضّ ح أنه التزم بإنجاز األعمال
التي حصل على اإلجازة من أجلها.
المادة ( : )37أ .يجوز أن ت ُصسسسرف لعضسسسو الهيئة التدريسسسسية المجاز إجازة تفرغ علمي بطاقات
السسسسسسسفر له ،ولزوجه ،واثنين من أوالده ،م ّمن هم دون الثامنة عشسسسسسسرة ذهابا ً
وإيابا ،ولمرة واحدة ،إذا كانت إجازته في الخارج ،لقضسسسسسسسائها في مركز ،أو
معهسسد ،أو مختبر بحثي متقسسدم ،أو في جسسامعسسة عسسالميسسة مرموقسسة ،على أن يكون
متفرغا ً بشسسسسسسكل كامل إلعداد البحث ،الذي ُمنح بموجبه اإلجازة ،وأن تكون مدة
اإلجازة سسسسسنة دراسسسسسية كاملة ،يقضسسسسي سسسسستة أشسسسسهر متتالية منها على األقل في
الخارج ،على أن ت ُحدّد جهة السفر ،وخط السير ،وفقا ً لقرار الموافقة على إجازة
التفرغ العلمي ،وإذا رغب عضسسسسو هيئة التدريس في تغيير خط السسسسسير بما يزيد
على تكلفة بطاقات السفر ،عليه أن يتحمل فرق التكلفة.
ب .ت ُصرف لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي:
 .1الرواتب والعالوات التي كان يتقاضاها.
ُ
سلفة ثالثة أشهر على راتبه ،إذا كان سيقضي إجازته في الخارج ،وتصرف
ُ .2
هذه السلفة عند السفر.
سسلفة على حسساب التأمين الصسحي ،إذا كان سسيقضسي إجازته ،أو جزءا ً منها
ُ .3
ال يقل عن ستة أ شهر في الخارج ،وت ُ صرف له هذه ال سلفة عند ال سفر ،وفقا ً
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المادة
()38

لترتيبات البلد الذي سسسسيقضسسسي إجازته فيها ،ويتم تسسسسديد هذه السسسسلفة حسسسسب
األصول ،بموجب وثائق أصولية ،يسلمها إلى وحدة الشؤون المالية.
ثانياً :اإلجازات
 :أ .ت ُ َوزع اإلجازة السسسنوية ألعضسساء الهيئة التدريسسسية في الجامعة وفق أحكام المادة
( )20من النظام .وعلى ضسسوء األحكام واإلجراءات المتعلقة باإلجازات الواردة
في (المواد  40و  41و  )42من هذه التعليمات.
ب .يُمنح عضسسو الهيئة التدريسسسية إجازة ،وبراتب كامل مع العالوات ،لمدة أسسسبوع
في حالة زواجه ،ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
ج .يُمنح عضسسسسسو الهيئة التدريسسسسسسية إجازة ،وبراتب كامل ،لمدة ثالثة أيام ،في حالة
وفاة أحد أصوله ،أو فروعه ،أو زوجه ،أو إخوته.
د .ت ُمنح عضسسسو الهيئة التدريسسسسية الحامل إجازة والدة ،وأمومة حسسسسب قانون العمل
األردني.
ه .للرئيس ،بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص ،ورئيس القسسسسمَ ،منح عضسسسو الهيئة
التدريسسية إجازة ال تزيد مدتها على خمسسة عشسر يوم عمل ألداء فريضسة الحج،
وت ُمنح مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
و .يُمنح عضسسسو الهيئة التدريسسسسية إجازة اضسسسطرارية ،وبراتب كامل ،لمدة أسسسسبوع،
ولمرة واحدة ،في الفصل الدراسي االعتيادي.
ز .ت ُمنح اإلجازة المرضسسسسسسية بنا ًء على تقرير من الطبيب المعتمد ،إذا كانت هذه
اإلجازة ال تزيد على أ سبوع .ولكل ع ضو هيئة تدريس الحق في إجازة مر ضية
متفرقة ،مدتها أربعة عشسسر يوما ً في السسسنة الواحدة بأجر كامل ،ويجوز تجديدها
لمدة أربعة عشر يوما ً أخرى بأجر كامل ،إذا كان نزيل إحدى المشافي ،وبنصف
األجر إذا كان بنا ًء على تقرير لجنة طبية معتمدة ،ولم يكن نزيل إحدى المشافي.
وإذا زادت مدة مرض عضو هيئة التدريس على أسبوعين ،عليه أن يقدّم تقريرا ً
بذلك من المرجع الطبي ،وفي جميع األحوال ،عليه أن يُعلم رئيسسسسسسسه المباشسسسسسسر
بمرضه ،وعدد األيام التي سيتغيب فيها ،وذلك في أقرب فرصة ممكنة ،على أال
تزيد على ثالثة أيام من ت َغيّبه ،وت ُعت َمد جميع التقارير الطبية من المرجع الطبي.
ف عضسسسسو هيئة التدريس من المرض في شسسسسهر من تاريخ مرضسسسسه،
وإذا لم َي ْشسسسس َ
فت ُ َمدد إجازته المرضية ،وت ُصرف رواتبه ،وعالواته على النحو اآلتي:
األولين من المرض ،يُصرف راتبه كامالً ،مع العالوات.
 .1عن الشهرين ّ
 .2عن الشسسسسسسهرين التاليين من المرض ،يُصسسسسسسرف نصسسسسسسف راتبه ،مع نصسسسسسسف
العالوات.
 .3يُ عاين الموظف المريض بعد مرور أربعة أشسسسسسسهر من مرضسسسسسسسه من اللجنة
الطبية ،فإذا تبيّن لها أن المرض قابل للشسسسسسسفاء في شسسسسسسهرين آخرين ،ت ُمدد
اإلجازة المرضية لمدة شهرين ،وتكون دون راتب.
ف عضسسو هيئة التدريس في سسستة أشسسهر من تاريخ مرضسسه حسسسب
 .4إذا لم يَ ْشسس َ
الفقرات السابقة ،تنتهي خدماته بقرار من الرئيس.
 .5إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصسسسيب أثناء قيامه بوظيفته ،أو بسسسسببها،
دون إهمال منه ،فيُمنح إجازة مرضية براتب كامل ،مع العالوات طيلة المدة
ف في السسسنة ،تنتهي
الالزمة لشسسفائه ،على أال تتجاوز سسسنة كاملة .فإذا لم يَ ْش س َ
خسسدمسساتسسه بقرار من المرجع المختص بسسالتعيين ،مع َم ْنح سه التعويض السسذي
يستحقه بموجب قانون العمل األردني.
ثالثـــــاَ :األحكام ،واإلجراءات المتعلقة باإلجازات
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المادة
()39

 :أ .تكون اإلجابة عن طلبات اإلجازات بأنواعها جميعها خطية.
ب .تبدأ اإلجازة من يوم انفكاك عضو هيئة التدريس عن العمل ،وتنتهي بنهاية اليوم
السابق الستئنافه العمل.
ّ
ً
ً
ج .ال يترك عضسسسو هيئة التدريس عمله قبل أن يتسسسسلم إشسسسعارا خطيا بالموافقة على
ي.
إجازته ،إال في حاالت اضطرارية يُقدّرها العميد المعن ّ
د .يُبيّن عضسسسسسسو هي ئة ال تدريس في ط لب اإل جازة تاريخ اب تداء اإل جازة ،و تاريخ
انتهائها ،والمكان الذي يَ َودّ أن يقضي فيه إجازته ،وعنوانه أثناء اإلجازة.
ه .للمرجع المختص تحديد مدة اإلجازة ،التي يوافق عليها حسسسسسسسسب ما تقتضسسسسسسي
مصلحة العمل.
و .يجوز تقصسسسسسسير اإلجازة ،أو تأجيلها ،أو إلغاؤها ،أو قطعها ،بعد الموافقة عليها،
وإبالغها لعضو هيئة التدريس ألسباب تقتضيها مصلحة العمل.

المادة
()40

 :أ .كل عضسسو هيئة تدريس ال يعود إلى عمله بعد انتهاء مدة إجازته مباشسسرة يحسسسم
من راتبه ،وعالواته قيمة مدة غيابه ،ابتداء من اليوم الالحق لليوم الذي انتهت
فيه إجازته ،إال إذا قدّم عذرا ً يقبله المرجع المختص بمنحه اإلجازة.
ب .يُ َعدّ عضو هيئة التدريس فاقدا ً لوظيفته ،إذا زادت مدة غيابه على ثالثة أسابيع،
عذر مشروع يقبله المجلس.
دون ُ

المادة ( : )41أ .على رئيس القسسسسم إبالغ العميد خطيا ً عن أي تغيب لعضسسسو الهيئة التدريسسسسية في
يومين من تغيّبه ،وعلى العميد أن يُبلّغ ذلك خطيا ً إلى الرئيس في أسبوع.
ب .ت ُتبع اإلجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه ال مادة ع ند عودة عضسسسسسسو هي ئة
التدريس المجاز (أيا ً كان نوع إجازته) الستئناف عمله.
المخالفات واإلجراءات التأديبية
 :مع مراعاة ما ورد في المادة ( )38من النظام ،وفي حال تقديم شسسسكوى بحق عضسسسو
هيئة التدريس ،أو ارتكابه مخالفة تأديبية ،فللرئيس تشسسسسسكيل لجنة ثالثية للتحقيق معه
برئاسسسة أحد أعضسساء هيئة التدريس ،ممن يحملون الرتبة نفسسها ،أو أعلى من رتبته،
والتصسسسسسسرف بعد ذلك بالمخالفة ،وفقا ً لنتائج التحقيق بحفظها ،أو إيقاع العقوبة ،أو
بإحالتها إلى المجلس التأديبي.

المادة
()42

أحكـــــام عامـــــة
ّ
للبت
المادة  :ت ُ حال إلى مجلس العمداء الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات
()43
فيها.
المادة  :تُلغي هذه التعليمات ،تعليمات الهيئة التدريسية في جامعة البترا رقم ( )1لعام .2019
()44

98

تعليـمات رقم ( )2لسنة 2016
تعليمات الدوام ،والمواظبة ألعضاء الهيئة التدريسية ،والمحاضرين
المتفرغين في جامعـة البترا
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات دوام ألعضاء الهيئة التدريسية ،والمحاضرين

المتفرغين لسنة  ،"2016ويُع َمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة

المادة (:)2

يكون للكلمات ،والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذا التعليمات ،المعاني المخصصة
لها أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :رئيس جامعة البترا.
الرئيس
هيئة  :عضو هيئة التدريس ،أو المحاضر المتفرغ في جامعة البترا،
عضو
بغض النظر عن رتبته األكاديمية.
التدريس
ْ
سها عضو هيئة
الكلية
ُدر ُ
 :الكلية العلمية التي تَتبَع لها المادة التي ي ّ
التدريس.
سها عضو هيئة
القسم
ُدر ُ
 :القسم العلمي الذي تَتْبَع له المادة التي ي ّ
التدريس.

المادة (:)3

االلتزام بالجدول الدراسـي:
على عضو الهيئة التدريسية االلتزام الدقيق بتنفيذ ما ورد في نص البند (ثانياً) من عقد
العمل المبرم بين الجامعة وبين عضو الهيئة التدريسية ،التي توضح عدد ساعات العمل
األسبوعية بواقع ( )40ساعةً أسبوعيا ً للقيام بواجباته التدريسية ،وساعاته المكتبية،
واإلرشاد األكاديمي ،وعضوية اللجان الجامعية ،ونشاطاته البحثية ،وخدمة المجتمع،
وما يتطلبه العمل خارج الجامعة.

المادة (:)4

االلتزام بالواجبات التدريسية ،وفق الجدول الدراسي المعتمد في كل فصل دراسي.

المادة (:)5

اإلجراءات ال ُمتَّبَعة في الـدوام:
أ .يلتزم عضو هيئة التدريس بأوقات المحاضرات المعلنة في الجدول الدراسي
المعتمد ،والمعلنة للطلبة.
ب .ال يجوز لعضو هيئة التدريس تغيير أوقات المحاضرات ،إال بتنسيب من رئيس
القسم ،وموافقة عميد الكلية المختص بعد التنسيق مع عميد القبول والتسجيل لتثبيت
التعديل في الجدول الدراسي ،واإلعالن للطلبة.
ج .ال يجوز تعديل موعد امتحان نهائي ُمدرج في جدول االمتحانات النهائية المعتمد
إالّ بتنسيب من رئيس القسم ،وموافقة عميد الكلية ،وبعد التنسيق مع عميد القبول
والتسجيل ،وتثبيت التعديل في جدول االمتحانات ،واإلعالن للطلبة .وفي حال عدم
االلتزام بذلك ،يتم إلغاء نتائج االمتحان.
د .ال يُسمح لعضو هيئة التدريس بالغياب ،أو مغادرة البالد في أثناء فترة االمتحانات
النهائية إال بعذر مقبول من الرئيس ،وبعد انتهاء االمتحانات الفصلية ،وتسليم
عالماته الفصلية النهائية ،وتسليم عالمات مساقاته الدراسية ،واعتمادها من العميد
المختص.
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المادة (:)6

الساعـات المكتبـية:
يدرسها في الفصل الدراسي،
مادة
لكل
المكتبية
الساعات
التدريس
أ .يُ ّحدد عضو هيئة
ّ
بواقع ساعتين أسبوعيـا لكل مادة بما يتناسب مع أوقات طلبته في األسبوع األول
من بدء الفصل الدراسي.
ب .بعد تحديد أوقاتها يُعلن عضو هيئة التدريس مواعيد الساعات المكتبية في المكان
المخصص لذلك ،ويرسل نسخة من النموذج إلى رئيس القسم.
ج .يعمل رئيس القسم بالتنسيق مع مدرس المادة على أن تكون الساعات المكتبية
موزعةً على أوقات األسبوع بشكل ،يوفّر للطلبة فرصة االستفادة من ساعات عضو
هيئة التدريس المكتبية.
د .يلتزم عضو هيئة التدريس بالتواجد في مكتبه في الساعات المكتبية المعلنة.
ه .لرئيس القسم لَ ْفت نظر عضو هيئة التدريس شفويا ً إذا لم يكن موجودا ً أثناء الساعات
المكتبية في مكتبه.
تكرر تغيّب عضو هيئة التدريس عن التواجد في مكتبه في ساعاته المكتبية
و .في حال ّ
ً
ألكثر من ثالث مرات ،يَرفع رئيس القسم تنسيبا إلى العميد؛ التخاذ ما يراه من
إجراءات تتراوح بين التنبيه واإلنذار.

المادة (:)7

االلتزام بأوقات المحاضرات:
أ .يلتزم عضو هيئة التدريس بأوقات ابتداء المحاضرات وانتهائها ،كما هي واردة في
الجدول الدراسي المعتمد.
ً
ب .يقوم رئيس القسم بلَ ْفت نظر عضو هيئة التدريس شفويا في حال تأخره عن وقت
ع ذر مقبول ،أو في حال تأخيره للمحاضرات إلى ما بعد
ابتداء محاضراته ،دون ُ
وقتها المحدد.
ج .إذا زاد تَأَخر عضو هيئة التدريس عن وقت ابتداء محاضرته ،أو تأخيره
للمحاضرات إلى ما بعد أوقاتها المحددة عن ثالث مرات ،يقوم رئيس القسم برفع
األمر إلى عميد الكلية المخـتص.
دَ .يتَ َحقق العميد من فحوى البالغ ،ويت ّخذ بشأنه القرار الذي يراه مناسبا ً والذي يتراوح
بين التنبيه الشفوي ،والتنبيه الخطي ،واإلنذار.
ه .مع مراعاة ما جاء في البندين (ج ،د) من هذه المادة ،إذا كان عضو هيئة التدريس
من كلية غير كلية المادة التي يُدَ ّرسها ،يقوم رئيس القسم المختص بالمادة برفع
األمر إلى عميد الكلية ،التي يتبعها عضو هيئة التدريس الذي يقوم باتباع الخطوات
الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة.

المادة (:)8

اإلجازات الطارئـة:
أَ .يقوم عضو هيئة التدريس بإعالم رئيس القسم المختص كتابةً ،وقبل أسبوعٍ على
األقل بأي إجازة ينوي القيام بها خارج فترة اإلجازات المعلنة في تقويم الجامعة ،أو
فيما يقرره رئيس الجامعة من إجازات ،شريطة تعويض أعبائه فيها.
ب .يقوم رئيس القسم برفع األمر إلى عميد الكلية المختص للحصول على الموافقة
الخطية للرئيس.
ج .يقوم عضو هيئة التدريس بإبالغ رئيس القسم ،أو العميد شفويا ً ،أو هاتفيا ً ،أو كتابة
بأي ظرف طارئ يضطره إلى التغيّب عن الدوام.
د .في حال تكرار تغيّب عضو هيئة التدريس بإجازات طارئة ألكثر من ثالث ساعا ٍ
ت
تدريسي ٍة للمادة الواحدة في الفصل الدراسي الواحد ،يقوم رئيس القسم برفع ذلك إلى
العميد التخاذ اإلجراءات الالزمة لتعويض الطلبة.
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ه .إذا بلغت اإلجازة الطارئة ثالث ساعات تدريسية متواصلة ،يقوم العميد بإعالم
الرئيس بذلك خطيا ً التخاذ القرار الالزم بتكليف عضو هيئة تدريس آخر لتعويض
الطلبـة.
و .يقوم عضو هيئة التدريس عند عودته من إجازته الطارئة بإعالم رئيس القسم بموعد
تعويضه للمحاضرات ،التي تغيب عنها في إجازته الطارئة ،وذلك بتعبئة نموذج
تعويض المحاضـرات (المرفق).
ز .في حال تأ ّخر عضو هيئة التدريس عن االلتحاق بالعمل بعد انتهاء أي إجازةٍ حصل
عليها ،يرفع العميد األمر خطيا ً إلى الرئيس التخاذ اإلجراء الالزم.
المادة (:)9

االلتزام بمواعيد اإلجازات المعتمدة:
أ .يلتزم أعضاء هيئة التدريس بمواعيد اإلجازات المعلنة في تقويم الجامعة ،وفيما
يصدره رئيس الجامعة من قرارات ،وتعاميم خاصة باإلجازات.
ب .ال يحق للمدرس بدء اإلجازة الرسمية ،المعلنة في التقويم الجامعي إال بعد صدور
قرار من الرئيس.

المادة ( :)10رئيس القسم العلمي وعميد الكلية المختص مسؤوالن عن مراقبة ومتابعة دوام أعضاء
هيئة التدريس ،وانتظامهم في عملهم ،وعلى العميد إبالغ الرئيس عند حدوث أي مخالف ٍة
لهذه التعليمات.
المادة (:)11

=

ت ُو ّجه جمي ُع المخاطبات المتعلقة بتنفيذ هذه التعليمات من العمداء إلى نائب الرئيس
للشؤون األكاديمية إلجراء الالزم.

المادة ( :)12تلغي هذه التعليمات ،تعليمات دوام ألعضاء الهيئة التدريسية ،والمحاضرين المتفرغين
رقم ( )31لعام .2010
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تعليمات رقم ( )3لسنة 2017
تعليمات العمل اإلضافي ألعضاء الهيئة التدريسية
والمحاضرين غير المتفرغين في جامعة البترا
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات العمل اإلضافي ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة
البترا والمحاضرين غير المتفرغين لسنة  ،"20172ويُعمل بها من تاريخ إقرارها من
مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات االتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها المبينة
أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
جامعة البترا
الجامعة:
رئيس الجامعة
الرئيس:
أي عميد في الجامعة
العميد:
أي قسم أكاديمي.
القسم:
مدير أي وحدة ،أو مركز أو ادارة في الجامعة.
المدير:
كل من يعمل في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس
الموظف:
والمحاضرين غير المتفرغين على أساس التفرغ الكامل.
المحاضر غير هو الشخص الذي يكلف بالتدريس أو االشراف أو القيام بأعمال
التدريب لفترة محددة وال يعتبر من العاملين في الجامعة.
المتفرغ:
يجوز تكليف أعضاء الهيئة التدريسية ،والمحاضرين غير المتفرغين القيام بالتدريس
برر من مجلس القسم يحدد به
اإلضافي بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب ُم ّ
احتياجات القسم من المحاضرين غير المتفرغين قبل بداية أي فصل دراسي بنا ًء على
عدد المواد والشعب المطروحة للفصل وتوفر أعضاء هيئة التدريس ،وتوصية عميد
الكلية ،وباستخدام النموذج المعد خصيصا لهذا الغرض موضحا ً به التخصص
والمؤهل العلمي وجهة التخرج وسنة التخرج والخبرات العلمية والعملية ،وتحويله
إلى عمادة القبول والتسجيل ألغراض التدقيق واضافة الشروحات ورفعها الى رئيس
الجامعة.

المادة (:)4

ال يجوز تكليف محاضر غير متفرع سبق وأن تم تكليفه واستبعد بسبب مخالفته
االنظمة والتعليمات واألسس والقرارات سارية المفعول في الجامعة أو كان أداؤه غير
مرض.

المادة (:)5

للرئيس بنا ًء على تنسيب العميد إنهاء تكليف المحاضر غير المتفرغ وفسخ العقد إذا
لم يلتزم باألعمال المكلف بها أو قام بمخالفة األنظمة والتعليمات واألسس والقرارات
سارية المفعول في الجامعة.

المادة (:)6

بنا ًء على قرار التكليف المعتمد من مجلس العمداء يتم التعاقد مع المحاضر غير
المتفرغ من قبل رئاسة الجامعة باستخدام "عقد مقاولة محاضر غير متفرغ" أو أستاذ
ممارس.

المادة (:)3

 2أقرت في جلسته رقم ( )2017/3-2016بقراره رقم  2017/2016-17بتاريخ 2017/08/07
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المادة (:)7

تكون دائرة الموارد البشرية مسؤولة عن إدخال بيانات المحاضر غير المتفرغ على
النظام الحاسوبي.

المادة (:)8

أ .يصرف لعضو الهيئة التدريسية مكافأة لقاء عمله اإلضافي ،بغض النظر عن
مركزه اإلداري ،إذا زاد عبؤه التدريسي في الفصل االعتيادي عما يأتي:
األستاذ
 9 :ساعات معتمدة
األستاذ المشارك  12 :ساعة معتمدة
األستاذ المساعد  12 :ساعة معتمدة
المدرس
 15 :ساعة معتمدة
المدرس
 18 :ساعة معتمدة
المساعد
األستاذ الممارس ( :يحدد وفق مؤهالته)

المادة (:)9

ب .ال يجوز أن يزيد العبء اإلضافي داخل الجامعة لعضو هيئة التدريس عن ثالث
ساعات معتمدة.
يدرس أكثر من ثالث ساعات معتَمدة في
ج .ال يُسمح لعضو الهيئة التدريسية أن ّ
جامعة أخرى ،إال بموافقة رئيس الجامعة بعد توصية عميد الكلية ،وبنا ًء على
طلب خطي ُم ْس َبق من الجامعة المعنيّة.
د .يُخفض عبء العمداء ( )3ساعات معتمدة ،وال يجوز القيام بأعباء تدريسية
إضافية لهم في الفصل االعتيادي.
ه .يحق للعميد تدريس مادة واحدة بوزن ( )3ساعات معتمدة في الفصل الدراسي
الصيفي.
و .يكون الحد األعلى لعبء عضو هيئة التدريس في الفصل الصيفي ( )6ساعات
معتمدة.
ز .يبت مجلس العمداء بالحاالت التي تتجاوز األعباء التدريسية أعاله بعد تقديم
العميد المعني التبريرات الالزمة.
ح .في حال تكليف الموظفين من الهيئة اإلدارية بالتدريس يجب أن ال يتجاوز العبء
التدريسي  3ساعات كحد أقصي ويصرف لهم نصف القيمة التي تصرف لعضو
هيئة التدريس المناظر.
يدخل في العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس:
يدرسها منفرداً ،أما المواد التي يشترك في
أ .مجموع الساعات المعتمدة للمواد التي ّ
ّ
فيوزع عبؤها بينهم حسب الساعات التي
تدريسها أكثر من عضو هيئة تدريس،
يدرسونها في هذه المواد ،وت ُوزع المكافأة بينهم (كل حسب رتبته) على هذا
ّ
األساس.
ب .يُحسسسسب العبء التدريسسسسي للمسسسساقات العملية ،سسسساعة معتمدة واحدة لكل سسسساعتين
عمليتين أسبوعيا ً للفصل كامالً ،ويُراعى عند توزيع أعمال المختبر على أعضاء
الهيئة التدريسية توافر عضو هيئة تدريسية على األقل لكل ( )20طالبا ً.
ج .ت ُحسب للمشرف على رسالة الماجستير ساعة معتمدة عن كل طالب يشرف عليه
في كل فصل دراسي وذلك بعد تسجيل الطالب للرسالة ،ولمدة ال تزيد على ثالث
فصول دراسية لطالب الماجستير وفي حال وجود أكثر من مشرف يُقسم العبء
على المشرفين.
د .يكون الحد األدنى لعدد الطلبة المسسسسجلين في الشسسسعب التي يتقاضسسسى عضسسسو هيئة
التدريس لقاء تدريسسسسها أجرا ً إضسسسافيا ً كامالً كما هو مبين أدناه ،وإذا قل العدد عن
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ذلك فيُحسسسسسسب العبء التدريسسسسسسي بما يتناسسسسسسب مع عدد الطلبة وفقا ً لنظام Pro-
 ،Rataسواء كانت هذه الشعب مطروحة في الفصل االعتيادي أو الصيفي.
 25 .1طالبا ً لمتطلبات الجامعة( .با ستثناء مادة مهارات حا سوبية سيكون العدد
 20طالباً)
 15 .2طالبا ً في الشعب النظرية و 10في الشعب العملية.
 9 .3طالب في مواد مشاريع التخرج والتدريب الميداني والندوات.
 6 .4طالب في مادة مشسسسسسروع التخرج لطلبة تخصسسسسسص العمارة وتخصسسسسسص
الصيدلة.
المادة ( :)10أ .على كل قسم في كليات الجامعة وضع الجدول الدراسي بحيث يؤدي كل عضو
هيئة تدريسية النصاب القانوني المطلوب منه.
ً
ب .يرفع العمداء بعد انتهاء عملية التسجيل خطيا باألعباء التدريسية لعمادة القبول
والتسجيل لتدقيقها تمهيدا لتحضير التقرير النهائي لألعباء اإلضافية للهيئة
التدريسية والمحاضرين غير المتفرغين لعرضها على مجلس العمداء وإقرارها
وفق األصول.
ت ُصرف لعضو الهيئة التدريسية في الجامعة ،أو المحاضر غير المتفرغ المكلف
المادة (:)11
بالتدريس اإلضافي عن كل ساعة تدريسية فعلية قام بها المبالغ المحددة فيما يأتي:
 25دينارا ً
األستاذ
 20دينارا ً
األستاذ المشارك
 17دينارا ً
األستاذ المساعد
 12دينارا ً
الماجستير
المادة ( :)12أ .تقوم الدائرة المالية باحتساب وصرف المكافأة المستحقة في نهاية الفصل الدراسي
لعضو الهيئة التدريسية في الجامعة ،أو المحاضر غير المتفرغ ،المكلف بالتدريس
اإلضافي وحسب آلية الصرف المعتمدة .بناء على كتاب من عمادة الكلية يفيد
بإخالء طرف المحاضر غير المتفرغ من جميع الدوائر المعنية في الجامعة
وتسليمه نتائج المادة الدراسية حسب التعليمات المتبعة بذلك وكتاب موضح فيه
عدد الساعات التدريسية التي قام بها وعدد أيام الحضور والغياب.
المادة ( :)14تلغي هذه التعليمات ،تعليمات العمل اإلضافي ألعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين
المتفرغين رقم ( )8لعام .2016
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تعليمات رقم ( )4لسنة 2017
تعليمات البحث العلمي ،وبراءات االختراع ،والمشاركة في المؤتمرات
العلمية
في جامعة البترا
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات البحث العلمي وبراءات االختراع ،والمشاركة في
المؤتمرات العلمية في جامعة البترا" ،ويُعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس
الجامعة.3

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المذكورة أمامها ،ما لم تدل القرينة على خالف
ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :رئيس جامعة البترا.
الرئيس
 :مجلس البحث العلمي في الجامعة.
المجلس
 :عميد الكلية المختص في الجامعة.
العميد
هيئة  :عضو هيئة التدريس في الجامعة.
عضو

التدريس
المؤتمر
االختراع

براءة االختراع
اللجنة
المكتب
4
المجلة المعتمدة
المادة (:)3

 :المؤتمر العلمي الذي سيشارك فيه عضو هيئة التدريس.
 :أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في مجاالت العلوم
المختلفة كافة.
 :أي براءة اختراع يتوصل إليها الباحث/الباحثون ،نتيجة بحث
استعمل الباحث ،أو الباحثون فيه إمكانيات الجامعة ،أو
مختبراتها.
 :لجنة البحوث وبراءات االختراع.
 :مكتب متخصص ومعتمد لبراءات االختراع.
 :مجلة علمية محكمة ،أو دورية متخصصة ،تصدر عن دار نشر،
أو جمعية علمية ،أو جامعة ،أو مركز بحث ،بصورة منتظمة،
وتكون لها هيئة تحرير متخصصة.

المبادئ العامة لسياسة البحث العلمي في الجامعة:
أ .تولي الجامعة البحث العلمي عناية خاصة ،وتعدّه ركنا ً أساسياً ،ورئيسيا ً من أركانها،
فهو السبيل لرفع مستواها العلمي ،ولخدمة المجتمعات المحلية والعربية.
ب .تعد الجامعة البحث العلمي جزءا ً ال يتجزأ من عمل أعضاء هيئة التدريس فيها،
ويراعى هذا المبدأ عند تعيين أعضاء هيئة التدريس.
ج .توفر الجامعة البيئة المالئمة من حيث الدعم المادي واإلمكانيات الالزمة ،واألماكن،
والمختبرات ،والخدمات المكتبية ،كما توفر الوقت ألعضاء هيئة التدريس للنهوض
بالبحث العلمي.
د .تدعم الجامعة البحث العلمي في مختلف المجاالت ،وتولي عناية خاصة بالبحوث
التطبيقية ،التي تخدم أهداف الجامعة والمجتمع.
سب بها إلى مجلس العمداء.
ه .يضع المجلس خطة عمل للبحث العلمي في الجامعة ،ويُن ّ

 3أقر في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2018/2017-1بتاريخ  2017/09/24قرار رقم ()2018/2017-02
 4عدل في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2021/2020-1بتاريخ  2020/10/11قرار رقم ()2021/2020-01
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يزود عميد كل كلية عميد البحث العلمي بالمعلومات األساسية المتعلقة بجميع البحوث
و.
ّ
الجارية في كليته.
ز .يجوز لمجالس الجامعة المختلفة ،ولمجلس البحث العلمي المبادرة باقتراح مشروعات
البحث العلمي التي تراها ضرورية.

المادة (:)4

إجراءات دعم البحوث العلمية:
أ .تقدّم جميع طلبات دعم البحوث العلمية على "نموذج دعم مشروع بحث".
ب .يتضمن "نموذج مشروع بحث" النقاط اآلتية:
 .1اسم (أسماء) مقدم (مقدمي) مشروع البحث.
 - .2المرتبة العلمية.
 الكلية. القسم. .3العنوان المقترح لمشروع البحث.
 .4أغراض البحث.
 .5عرض موجز لما قام به الباحثون السابقون في موضوع البحث.
 .6عرض موجز لما أتمه مقدم (مقدمو) الطلب من أعمال متصلة بالبحث.

ج.
د.

ه.
و.
ز.
ح.

 .7عرض موجز للجوانب التي تحتاج إلى مزيد من البحث.
 .8خطة البحث مع جدول زمني للمراحل األساسية.
 .9تقدير احتياجات البحث (مساعدو بحث ،أدوات ،مواد ،سفر ،مراجع ،قرطاسية،
الخ)
 .10عرض لإلمكانيات المتوافرة في الجامعة لتيسير القيام بالبحث.
ً
 .11أي مالحظات أخرى لمقدم (مقدمي) الطلب (مثالً :هل قدم طلبا للحصول على
دعم من أي مصدر آخر؟)
 .12رأي مجلس القسم (يكتبه رئيس القسم).
 .13الرأي اإلداري لعميد الكلية.
 .14توصية المجلس (يكتبها عميد البحث العلمي).
يمأل الباحث (الباحثون) أربع نسخ من”نموذج دعم مشروع بحث” ،ويحتفظ بإحدى
النسخ ،ويقدم النسخ األخرى إلى رئيس القسم المختص.
ينظر مجلس القسم في مشروع البحث ،ويُبدي مالحظاته التي ينبغي أن تشمل ما
يأتي:
 .1رأي القسم في مشروع البحث.
 .2مدى استفادة الباحث (الباحثين) من اإلمكانيات المتوافرة.
يرفع رئيس القسم إلى عميد الكلية رأي مجلس القسم مدونا ً في المكان المعدّ له في
”نموذج مشروع بحث” ،ويحتفظ بنسخة من النموذج ،الذي يحيله بدوره إلى
المجلس.
يحيل عميد الكلية إلى عميد البحث العلمي رأيه اإلداري مدونا ً في المكان المعدّ له
في ”نموذج مشروع بحث” ،ويحتفظ بنسخة من النموذج.
يبحث المجلس في الطلبات المقدمة له ،ويتخذ التوصيات المناسبة بشأنها ،ويرفعها
العميد إلى الرئيس التخاذ القرار المناسب بشأنها.
يقدم الباحث (الباحثـون) تقريرا ً في نهاية كل فصل دراسي إلى رئيس القسم
المختص ،الذي يحيل نسخـة عنه إلى كل من عميد الكلية وعميد البحث العلمي،
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ويحوي التقرير عرضا ً لما تم من أعمال متصلة بإنجاز البحث ،وكشفا ً بالمصروفات.

ط.

ي.
ك.

ل.

م.
ن.
المادة (:)5

يقدم الباحث (الباحثون) إلى عميد البحث العلمي ثالث نسخ من بحثه عند إتمامه،
على أن تكون مطبوعة ،ومرفقا ً بها ملخص ( )ABSTRACTبلغة أجنبية ،إذا كان
البحث مكتوبا ً باللغة العربية ،أو ملخص باللغة العربية إذا كان البحث مكتوبا ً باللغة
اإلنجليزية.
يحق للباحث أن ينشر بحثه بالطريقة التي يراها مناسبة ،شريطة أن يذكر دعم
الجامعة لبحثه.
يستعين المجلس في تقويم البحث عند إتمامه ،بمن يراه مناسبا ً من ذوي االختصاص
داخل الجامعة أو خارجها ،وذلك مقابل مكافأة مالية ،يحددها المجلس بموافقة
الرئيس ،وللمجلس أن يعدّ قبول البحث للنشر في مجلة متخصصة ،ومح ّكمة بمنزلة
تقويم إيجابي للبحث.
يوقف أو يسترجع الدعم المقرر للباحث ،بقرار من الرئيس ،بناء على توصية من
المجلس ،في الحاالت اآلتية:
مسوغ يقبله
دون
)
بحث
مشروع
نموذج
(
في
المحددة
مراحله
 .1عدم تنفيذ البحث في
ّ
مجلس البحث العلمي.
 .2اقتناع مجلس البحث العلمي بتقصير الباحث في القيام ببحثه.
 .3ثبوت صرف المبلغ في غير األوجه التي قررت لها.
 .4أي حاالت أخرى يقتنع بها الرئيس.
يجري تقدير الدعم المالي لمشروع البحث العلمي بقرار من رئيس الجامعة ،بنا ًء
على توصية من مجلس البحث العلمي ،وتعود ملكية جميع مشتريات لوازم البحث
العلمي للجامعة.5
يجوز أن يكلف مجلس العمداء باحثا ً أو أكثر من الجامعة للقيام ببحث علمي وفق
خطة معينة ،بنا ًء على تنسيب من عميد البحث العلمي ،ويقرر مجلس العمداء شروط
الدعم لكل حالة حسب ما يراه مناسبا ً ،بنا ًء على توصية من المجلس.

دعم البحوث ،والدراسات ،والمؤلفات ،والترجمات ،واالختراعات ،ونشرها ،ودعم
المخطوطات المحققة في الدوريات ،والمجالت العلمية المعتمدة ،وأسس تقديم الحوافز
المالية لها.
إجراءات دعم الدراسات ،والمؤلفات ،والترجمات ،والمخطوطات المحققة (التي سيشار
إليها فيما بعد بكلمة مخطوطة أو منشور).
أ .ت ُقدم طلبات دعم النشر على نموذج طلب دعم النشر إلى المجلس ،وت ُرفق مع الطلب
نسختان من المخطوطة النهائية ،التي يراد دعم نشرها.
ب .يحيل المجلس المخطوطة إلى مختص ،أو أكثر في الجامعة أو خارجها لتقويمها،
وتنسيب نشرها ،أو عدمه ،وذلك لقاء مكافأة رمزية ،يحددها المجلس بموافقة الرئيس.
ج .يُطلب من المختصين الذين ت ُحال إليهم المخطوطات ألغراض التقييم إبداء الرأي في
األمور اآلتية:
 .1القيمة العلمية.

 5أقر تعديل البند (م) من المادة رقم ( )4في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2017/2016-1قرار رقم ( )2017/2-2016بتاريخ 2016/11/23
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 .2أسلوب البحث.
 .3أسلوب الكتابة واللغة.
 .4التحقيق العلمي (المخطوطة المحققة).
 .5أسلوب الترجمة ودقتها.
د .1 .ينظر المجلس في توصيات المجالس المختصة بالطلبات المقدمة إليها من أجل
دعم النشر.
 .2يصدر المجلس قراره بشأن الدعم قبل نشر المخطوطة ،ويتقيد مقدم (مقدمو)
الطلب بما يأتي:
 مالحظات المجلس.
 وضع عبارة (نُشر بدعم من جامعة البترا) على غالفي المنشور الداخلي
والخارجي ،وباللغة اإلنجليزية .University of Petra
ه .1 .يكون دعم نسبة الجامعة ( )70%من التكاليف ،التي يتحملها مقدم (مقدمو)
الطلب للطباعة أو النشر لأللف نسخة األولى من المنشور ،على أال يزيد هذا
الدعم على ( )2000ألفي دينار أردني .أما في حالة المنشور المتعدد األجزاء،
فيحسب الدعم على أساس أن الجزء الواحد يحتوي على ( )300ثالثمائة صفحة،
بمعدل ( )250كلمة للصفحة الواحدة.
 .2يتم دفع مقدار الدعم لدار الطباعة أو النشر حسب األصول ،بعد تقديم مطالبة
مالية منها ،على أن تمثل هذه المطالبة أفضل عروض الطباعة ،وعلى أن يكون
لعمادة البحث العلمي دور في اختيار أفضل العروض.
 .3تعود مسؤولية تدقيق الطباعة ،ومتابعتها على مقدم (مقدمي) الطلب.
 .4يُشعر المؤلف عميد البحث العلمي كتابة عن صدور المنشور ،ويُرسل نسخة من
اإلشعار إلى مدير المكتبة.
 .5يقدم المؤلف إلى عمادة البحث العلمي ( )100مائة نسخة ،على أن ترسل العمادة
( )50نسخة منها لمكتبة الجامعة ألغراض الحفظ ،واإلهداء.
و .1 .يرفع عميد البحث العلمي توصيات المجلس إلى الرئيس للموافقة عليها.
 .2يجري صرف الدعم المالي وفقا ً للنظام المالي ،وفي حدود مخصصات الموازنة.
ز .يجوز ،بقرار من الرئيس ،بناء على توصية من مجلس البحث العلمي ،أن تنشر
الجامعة مؤلفا ً قيّما ً ،أو ترجمة ممتازة على نفقتها ضمن سلسلة من منشورات جامعة
البترا ،تتصف بوحدة الشكل الخارجي ،وليس بوحدة اللون بالضرورة ،وتخضع
هذه المنشورات للتقييم.
ح.
تعتمد األسس اآلتية لمنشورات جامعة البترا:
 .1يقرر المجلس طباعة عدد النسخ لكل منشور.
 .2يعطى صاحب أو أصحاب المؤلف ( )50نسخة من المنشور.
 .3يعطى صاحب أو (أصحاب المؤلف)  25%من مردود بيع الكتاب.
 .4إذا أعيدت طباعة الكتاب ،يعطى المؤلف النسبة نفسها ،التي أعطيت له في
الطبعة األولى.
ً
 .5يصبح المؤلف بعد طباعته ملكا للجامعة ،ويكون لها حقوق نشره ،وحماية هذه
الحقوق.
إجراءات دعم نشر البحوث في المجالت العلمية المعتمدة:
أ .تقدم طلبات دعم النشر على نموذج طلب دعم النشر ،وترفق مع الطلب نسختان من
البحث ،الذي تم نشره.
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ب .تدعم الجامعة نشر البحوث في الدوريات والمجالت العلمية ،التي تعتمد المجالت
(محكمة ،مفهرسة ،لها معامل تأثير أو تصنيف) من باحثين من داخل الجامعة فقط.
ج .يحتوي البحث المدعوم على عنوان الباحث األول ،أو الرئيسي ،بحيث يوضع عنوان
البحث ،والباحث ،وجامعة البترا في مكان بارز على الصفحة األولى.
د .أسس دعم نشر البحوث العلمية كما يلي:6
 .1أسس الدعم والحوافز للبحوث المنشورة في المجالت العلمية العالمية استنادا ً إلى
معامل التأثير من (Clarivate Analytics) Web of science
معامل التأثير )(IF

مبلغ دعم النشر بالدينار االردني كحد أقصى*

IF≤ 0.5
1 ≥ IF >0.5
1.5 ≥ IF >1
2 ≥ IF >1.5
2.5 ≥ IF > 2
3 ≥ IF > 2.5
3.5 ≥ IF > 3
4 ≥ IF >3.5
5 ≥ IF >4
6 ≥ IF >5
7 ≥ IF > 6
>IF
7

100
200
200
300
300
400
400
600
600
600
600
800

حوافز النشر بالدينار األردني كحد
أقصى
200
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1700
2000

 .2أسس الدعم والحوافز ،للبحوث المنشورة في مجالت علمية معتمدة ،تصدر
باللغة العربية في التخصصات اإلنسانية التي ليس لها معامل التأثير من Web of
)science (Clarivate Analytics

المجلة

نوعيه الناشر

محلية أو إقليمية
عالمية

محلية أو إقليمية
عالمي

مبلغ دعم النشر بالدينار األردني كحد
أقصى*
75
100

حوافز النشر بالدينار كحد أقصى
200
300

 .3أسس الدعم للبحوث المنشورة في المجالت المعتمدة والتي ليس لها معامل التأثير
من (Clarivate Analytics) Web of science
المجلة
محلية أو إقليمية
عالمية

نوعيه الناشر
محلية أو إقليمية
عالمي

مبلغ دعم النشر بالدينار األردني كحد أقصى
75
100

 .4أسس الدعم والحوافز للبحوث المنشورة في المجالت العلمية استنادا ً إلى
):SCImago Journal Rank (Scopus
 6أقر تعديل البند (د) في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2021/1-2020قرار رقم ( )2021/1-2020بتاريخ 2020/10/11
أقر تعديل البند (د) في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2017/1-2016قرار رقم ( )2017/2-2016بتاريخ 2016/11/23
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فهرسة المجلة
Q1
Q2
Q3
Q4
غير مصنف ضمن ال
Q

دعم النشر
200
200
200
200
200

دعم حوافز
800
600
400
200
200

 .5يصرف للباحث عن البحث المنشور في إحدى المجالت المدرجة ضمن أكثر من
تصنيف المبلغ األعلى المشار إليه في أسس دعم النشر أو دعم الحوافز ،وال يجوز
بأي حال الجمع بينهما.
ه .أسس صرف المكافآت لطلبات دعم مشروع بحث علمي:7
 .1يصرف للباحث الرئيسي/الباحثين مكافأة مالية حسب الجدول التالي أدناه:
عدد الباحثين
باحث منفرد
باحثان اثنان
ثالثة باحثين أو أكثر

نسبة المكافـــأة
 %10من إجمالي قيمة الدعم
 %15من إجمالي قيمة الدعم
 %20من إجمالي قيمة الدعم

 .2مع مراعاة ما ورد ذكره في الفقرة أعاله ،يتم احتساب إجمالي المكافآت
المصروفة للفريق البحثي ،وفقا ً للنسب المشار إليها بواقع األقل من إجمالي
الراتب السنوي ،أو من مجموع الموازنة المرصودة لطلب دعم مشروع بحث
علمي.
 .3تصرف المكافأة المشار إليها في الفقرة ( )1أعاله إذا استوفت الشروط اآلتية:
صل ومقبول لدى مجلس البحث العلمي ،ولألخير االستعانة
أ
 .تقديم تقرير مف ّ
بمن يراه مناسبا ً لتقييم التقرير.
المقرة في طلب دعم
 .تنسيب الباحث الرئيسي بصرف المكافآت وفق النسب
ب
ّ
مشروع بحث علمي.

المادة (:)6

إجراءات دعم االشتراك في المؤتمرات العلمية:
أ .تُعطى األولوية لالشتراك في المؤتمرات العلمية ،التي تُعالج موضوعات ت َهم
الجامعة ،أو ترتبط باحتياجات البالد وقضاياها ،ويتم االشتراك في المؤتمر بتوصية
من المجلس ،وقرار من الرئيس لإليفاد للمؤتمر.
ب .يتم اشتراك عضو هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية ،شريطة أن تكون هذه
المؤتمرات مستوفية للشروط اآلتية:
ً
 .1علمية ،ومتخصصة ،و ُمح ّكمة ،ومرموقة دوليا ،ومفهرسة في الفهارس
المتخصصة في فهرسة المؤتمرات المرموقة ،مثلThomson Reuters :
 ،Conference Proceedings Citation Indexأو صادرة عن جمعية علمية
متخصصة ،مثلAssociation for ACM:SIG (Special Interest Groups) :

 5أقر تعديل البند (ه) من المادة رقم ( )5في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2017/2-2016قرار رقم ( )2017/2016-14بتاريخ 2017/04/05
أقر تعديل البند (ه) من المادة رقم ( )5في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2017/1-2016قرار رقم ( )2017/2-2016بتاريخ 2016/11/23
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 Computing Machinery, etc….أو ما يعادلهما في تخصصات أخرى ،ويتم
تقييمها من لجان مختصة في الجامعة.
 .2أن يكون له بحث مقبول لإللقاء شفويا ً في المؤتمر ،ولم يتم نشره سابقا ً في أي
مجلة علمية ،أو مؤتمر.
ج .يمكن إشتراك أعضاء الهيئة التدريسية في المؤتمرات ضمن األولويات اآلتية:
َ .1من كان أقرب األعضاء اختصاصا ً في موضوع المؤتمر.
َ .2من كلّفته الجامعة بتمثيلها في المؤتمر ،أو من ُ
طلب منه إعداد بحث ،أو دراسة،
عهد إليه بمركز تنظيمي في المؤتمر ،أو من أعد بحثا ً قُبل
أو ورقة عمل ،أو َمن ُ
فيه.
َ .3من لم يسبق له السفر في العام المالي نفسه.
َ .4من لم يسبق له السفر في العام المالي السابق.
د .ال يُسمح لعضو الهيئة التدريسية باالشتراك في أكثر من مؤتمر واحد ،في العام
الدراسي الواحد ،إال في حاالت استثنائية ،يقررها الرئيس حتى ال تؤثر سلبا على
المهمات التدريسية لعضو الهيئة التدريسية المعني.
ه .أال تتجاوز مدة المؤتمر ثالثة أيام دراسية (عمل) ،وذلك في الفصلين الدراسيين
(األول والثاني) من العام الجامعي ،وال يسمح بحضور المؤتمرات في الفصل
الدراسي الصيفي لمن كانت له واجبات تدريسية في ذلك الفصل ،وأال يتزامن
حضور المؤتمر ألكثر من عضو هيئة تدريس من القسم الواحد في فترة المؤتمر.
و .يُصرف للمشترك في المؤتمر المخصصات التي يحددها الرئيس ،ويُستثنى من ذلك
الحاالت التي تقوم الجهات الداعية لها بتغطية أي من هذه النفقات ،وتتضمن هذه
المخصصات ما يأتي:
 .1تذكرة سفر بالدرجة السياحية ،ورسوم التأشيرة من عمان إلى مكان انعقاد
المؤتمر والعودة.
 .2رسوم االشتراك في المؤتمر.
 .3ما يستحقه من مياومات ،على أال يتجاوز ثالثة أيام عمل ،حسب تعليمات االنتقال
والسفر النافذة ،وما يقرره الرئيس.
 .4أال تتجاوز هذه النفقات المذكورة أعاله مبلغ ( )2000ألفي دينار أردني.
ز .يلتزم عضو الهيئة التدريسية الذي شارك في المؤتمر ،ولتعميم الفائدة العلمية ،أن
يقدّم بعد عودته خالل فترة زمنية معينة ،يحددها عميد الكلية المختص ما يأتي:
 .1حلقة بحث في كليته (.)Seminar
 .2تقريرا ً للمجلس عن المؤتمر الذي شارك فيه ،يتضمن شرحا وافيا لطبيعة
المؤتمر ومداوالته ،ويرفق بهذا التقرير أهم الوثائق واألوراق العلمية ،والنتائـج
المتعلقة بهذا المؤتمر.
ح .يتم تفريغ عضو الهيئة التدريسية إلجراء بحوثه العلمية في الفصل الصيفي ،وذلك
حسب تعليمات رقم ( 5لسنة  2016تعليمات منحة بحث علمي صيفي في جامعة
البترا) ،ويقدم على طلب منحة بحث علمي صيفي ،وبحد أقصى  3أشهر.

المادة (:)7

حقوق الملكية الفكرية وبراءات االختراع:8
أ .يتم استحداث مكتب ،أو وحدة لنقل التكنولوجيا في الجامعة ،يناط بها المهام اآلتية:
 .1استقبال األبحاث أو المشاريع المقدّمة من الباحثين ودراستها ،وتقويمها تقويما ً
أوليا ً ،بالتعاون مع مكتب متخصص في تسجيل براءات االختراع.

 8أقر تعديل المادة رقم ( )7في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2018/1-2017قرار رقم ( )2018/2017-2بتاريخ 2017/09/24
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 .2تحيط الجامعة الباحث خطيا ً علما ً بقبولها ،أو رفضها المشاركة في تسجيل
الملكية الفكرية و براءة االختراع ،أو ترخيصها ،أو متابعتها ،في مدة شهرين
من تاريخ تسلّم المشروع ،ويجوز تمديدها بنا ًء على أسباب مبررة لمدة شهر.
 .3القيام بجميع الترتيبات والتراخيص الالزمة لتسجيل الملكية الفكرية وبراءة
االختراع ،ومتابعتها ،بالتعاون مع مكتب متخصص ،ومعتمد لبراءات
االختراع.
 .4المساعدة في تسويق الملكية الفكرية وبراءات االختراع على المستوى الوطني،
واإلقليمي ،والدولي ،وذلك وفق إمكانيات الجامعة ،بالتعاون مع المكتب
المتخصص لتسجيل براءات االختراع وتسويقها.
ب .اإلجراءات المتبعة بخصوص حقوق الملكية الفكرية وبراءات االختراع:
 .1تشمل حقوق الملكية الفكرية وبراءة االختراع ما يصدر عن المخترع ،أو
الجامعة من إنتاج ذهني ،يمتاز بالجدة واالبتكار ،والقابلية للتطبيق ،وله قيمة
مالية.
ً
ُ
ّ
 .2ال يتم حسم أي قيمة مادية قدمت دعما من أي جهة من القيمة المالية المتأتية
للجامعة لحق الملكية الفكرية وبراءة االختراع.
 .3يتم تسجيل أي براءة اختراع ،تم التوصل إليها ،باالعتماد على إمكانيات
الجامعة ،أو باستعمال مختبراتها ،باسم الجامعة ( ُمقدّم الطلب) ،على أن يتم
توزيع القيمة المالية المتأتية للجامعة ألي براءة اختراع بحسب النسب اآلتية:
أ .تستوفي الجامعة خمسة وعشرين بالمائة ( )25%من القيمة المالية المتأتية
للجامعة ،التي تحققها براءة االختراع ،على أن يتم تخصيص خمس عشرة
بالمائة ( )15%منها ألغراض البحث العلمي ،وخمسة بالمائة ()5%
لخدمات تسويق البراءة ،وخمسة بالمائة ( )5%لنشاطات الجامعة
المتفرقة.
ب .يتقاضى الباحث أو الباحثون خمسة وسبعين بالمائة ( )75%من القيمة
المالية المتأتية للجامعة ،والتي تحققها براءة االختراع.
 .4يتم تسجيل براءات االختراع ،التي تم التوصل إليها ،من خالل الدعم المقدم من
الجامعة مباشرة باسم الجامعة (مقدم الطلب) على أن يتم توزيع القيمة المالية
المتأتية للجامعة من أي براءة اختراع بحسب النسب الواردة في البند /3ب:
أ .تستوفي الجامعة خمسة وعشرين بالمائة ( )25%من القيمة المالية المتأتية
للجامعة ،التي تحققها براءة االختراع ،على أن يتم تخصيص خمس عشرة
بالمائة ( )15%منها ألغراض البحث العلمي ،وخمسة بالمائة ()5%
لخدمات تسويق البراءة ،وخمسة بالمائة ( )5%لنشاطات الجامعة
المتفرقة.
ب .يتقاضى الباحث أو الباحثون خمسة وسبعين بالمائة ( )75%من القيمة
المالية المتأتية للجامعة ،والتي تحققها براءة االختراع.
 .5يتم تسجيل أي براءة اختراع تم التوصل إليها ،من خالل منحة خارجية باسم
الجامعة (مقدم الطلب) أو باسم الجامعة والجهة المانحة (مقدما الطلب) معاً،
حسب العقد المبرم بين الطرفين ،على أن يتم توزيع القيمة المالية ألي براءة
اختراع بحسب النسب التالية:
أ .يتم اقتطاع النسبة المخصصة للجهة الداعمة حسب العقد المتفق عليه بين
الطرفين.
ب .تستوفي الجامعة عشرة بالمائة ( )% 10من القيمة المالية المتأتية للجامعة،
التي تحققها براءة االختراع ،وتخصص منها خمسة بالمائة ()5%
ألغراض البحث العلمي ،واثنين ونصف بالمائة ( )2.5%لخدمات تسويق
البراءة ،واثنين ونصف بالمائة ( )2.5%تخصص لنشاطات الجامعة
المتفرقة.
ج .يتقاضى الباحث أو الباحثون تسعين بالمائة ( )90%من القيمة المالية
المتأتية للجامعة ،والتي تحققها براءة االختراع.
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 .6يُعمل بالمواد ذات الصلة بحقوق ال ُملكية الفكرية وبراءة االختراع ،المنصوص
عليها في المنحة البحثية ،أو العقد المبرم بين الجهة الداعمة للبحث العلمي (التي
توافق عليها الجامعة) ،والمخترع ،أو المخترعين.
 .7مع مراعاة ما ورد ذكره في البند ( )5من هذه المادة ،في حال ُخ ّلو المنحة
المبرم بين الجهة الداعمة ،والباحث أو الباحثين ،والجامعة من
البحثية ،أو العقد
َ
نصوص ،تنظم براءة حقوق ملكية براءة االختراع ،ونسب توزيعها ،يتم
التوصل إلى اتفاق بين الجامعة والجهة الداعمة للبحث العلمي ،والباحث أو
الباحثين ،على أن تكون النسبة الكبرى لمن تكفّل بجميع مصاريف رسوم
التسجيل ،والترخيص ،والعقود ،والتسويق.
المادة (:)8

تلغي هذه التعليمات ،تعليمات البحث العلمي وبراءة االختراع ،والمشاركة في المؤتمرات
العلمية في جامعة البترا رقم ( )4لسنة .2016
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تعليـمات رقم ( )5لسنة 2016
تعليمات "منحة بحث علمي صيفي" في جامعـة البترا
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات تعليمات "منحة بحث علمي صيفي لسنة ( ،")2016ويُعمل بها
ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا
الجامعة
 :رئيس جامعة البترا
الرئيس
هيئة  :عضو هيئة التدريس ،أو المحاضر المتفرغ في جامعة البترا،
عضو
بغض النظر عن رتبته األكاديمية.
التدريس
 :الكلية العلمية التي يتبع لها عضو هيئة التدريس.
الكلية
 :عميد الكلية الذي يتبع له عضو هيئة التدريس.
العميد
 :القسم العلمي الذي يتبع له عضو هيئة التدريس.
القسم
 :منحة بحث علمي صيفي.
المنحة
 :عقد اتفاق خاص بالتعيين بين الجامعة ،وعضو هيئة التدريس.
العقد
 :جامعة ،أو معهد ،أو مركز بحث علمي تابع لجامعة ،أو شركة
الجهة
أو غيرها يوافق عليه المجلس.
المستضيفة

المادة (:)3

يُشترط فيمن يتقدم للحصول على المنحة من أعضاء هيئة التدريس ما يأتي:
أ .أن يكون عقده ساري المفعول للعام الجامعي ،الذي يلي إجازة منحة البحث العلمي
الصيفي.
ً
ب .أال يكون مشاركا في التدريس في الفصل الدراسي الصيفي للعام الذي يتقدم فيه
بطلب المنحة ،وأن يتفرغ للبحث العلمي دون أي عبء تدريسي.
ج .أن يتوفر لدى عضو هيئة التدريس مشروع بحث ،تمت الموافقة خطيا ً عليه من
الجهة المستَضيفَة.

المادة (:)4

أ .إذا كانت الجهة المستضيفة ال تقدم دعما ً ماليا ًللباحث خالل إقامته لديها ،تقدم
الجامعة للباحث الدعم اآلتي:
 .1تذكرة سفر ذهابا ً وإيابا ً بالدرجة السياحية ،بما في ذلك رسوم التأشيرة إلى بلد
الجهة المستضيفة.
 .2بدل نفقات معيشة مقدارها ( )700دينار أردني شهريا ،وبحد أقصى ثالثة
أشهر ،تبدأ مع نهاية الفصل الدراسي الثاني ،وتسليم عالماته( ،أي بمبلغ إجمالي
 2100دينار أردني).
ب .إذا كانت الجهة المستضيفة تقدم دعما ً يقل عما تقدمه الجامعة ،والموضح في البند
( )2من الفقرة (أ) من هذه المادة ،فإن الجامعة تتحمل الفرق.

المادة (:)5

يتم تقديم الطلب على "نموذج طلب م ْن َحة بحث علمي صيفي" ،وت ُرفق التعليمات النافذة،
مع نموذج لطلب ُموقّع من المتقدم ،باإلضافة إلى تعهد منه أيضاً .ويكون الموعد النهائي

 في جلسته رقم ( ،)2016/4-2015بتاريخ 2016/02/07
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لتقديم الطلبات هو نهاية شهر إبريل/نيسان من كل عام ،إالّ في الحاالت التي يقررها
نائب الرئيس للشؤون األكاديمية.
المادة (:)6

يُقدّم عضو هيئة التدريس عند عودته تقريرا ً وافيا ً عما تم إنجازه في فترة منحة البحث
العلمي ،إضافة إلى تقديم نتائج بحثه في ندوة علمية في القسم المختص ،ويقدم بحثه
للنشر باسم الباحث ،واسم جامعة البترا َمقَ ّر عمله.
تُو ّجه جميع المخاطبات المتعلقة بتنفيذ هذه التعليمات من رؤساء األقسام إلى عمدائهم،
ومن ثم إلى عميد البحث العلمي والدراسات العليا إلجراء الالزم.

المادة (:)8

يلتزم عضو هيئة التدريس بعد حصوله على منحة بحث علمي صيفي ،بأن يخدم
الجامعة سنة واحدة على األقل .وفي حال عدم التزامه ،عليه إعادة ما تم دفعه وفقا ً
للمادة رقم ( )4من هذه التعليمات.

المادة (:)9

تلغي هذه التعليمات ،تعليمات منحة بحث علمي صيفي في جامعة البترا رقم ( )32لعام
.2013

المادة (:)7
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تعليمات رقم ( )6لسنة 2009
تعليمات جائزة جامعة البترا للباحث المتميز
المادة (:)1
المادة (:)2

المادة (:)3

س ّمى هذه الت ّعليمات "تعليمات جائزة جامعة البترا للباحث المتميّز لسنة ،"2009
تُ َ
9
ويُعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة .
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التّعليمات المعاني المبينةُ إزا َءها أدناه ،ما لم
تدل القرينة على خالف ذلك:
الجامعة :جامعة البترا.
الرئيس :رئيس الجامعة.
الباحث :عضو هيئة التّدريس العامل في الجامعة.
الجائزة :جائزة جامعة البترا للباحث المتميّز.
لجنة الجائزة.
اللجنة:
يدعو عميد ُ الكلّيّة أعضاء هيئة التّدريس العاملينَ في كلّيته للتّقدّم للجائزة َمطل َع الفصل
ي ،ث ّم يُس ّمي
مجلس الكلّيّة مرش ًحا واحدًا من المتقدّمينَ
ُ
ي الثّاني من ك ّل عام جامع ّ
الدّراس ّ
للحصول عليها ،وفق المعايير الواردة في المادّة ( )8من هذه التّعليمات.

المادة (:)4

ي والدّراسات العليا ،وثالثة
تُشَكل لجنة برئاسة ّ
الرئيس ،وتضم :عميد البحث العلم ّ
أساتذة من الجامعة يختارهم مجلس العمداء.
األول لنيل الجائزة مب ّينةً
مسوغات
ّ
تُقدّم اللجنة إلى مجلس العمداء اسم المرشح ّ
االختيار ،التّخاذ القرار المناسب.

المادة (:)6

تُمنَح الجائزة في أثناء مراسم حفل تخريج الطلبة في ذلك العام ،وتش َمل:
الرئيس.
أ .شهادة َ تقدير موقعة من ّ
ي.
ب .در َ
ع التميز في البحث العلم ّ
َ
ً
ج .مكافأة ماليّة قد ُْرها (ثالثة آالف دينار).

المادة (:)7

ال ّ
مرة أخرى قب َل انقضاء خمس سنوات من حصوله
يحق للفائز بالجائزة التّقدّ ُم لنَيلها ّ
عليها.

المادة (:)8

تُعتَمد المعايير اآلتية في تقييم أداء المرشحين:10

المادة (:)5

ُشتر ُ
ط في المتقدّم لنيل الجائزة أن يكونَ قد تولّى عضوية هيئة التّدريس في الجامعة
أ .ي َ
مدّة عا َمين في أق ّل تقدير ،ولهُ أن يتقدّم بك ّل أبحاثه وبراءات اختراعه المنشورة،
سنوات الخمس التي تسبق تاريخ تقدمه لنَيْلها.
أو المقبولة للنّشر ،م ّما أنجزه في ال ّ
األسس اآلتية لتحديد النّقاط التي يحص ُل عليها المتقدّم:
ب .تُراعى
ُ
 .1المجالت العلمية:

 9أقر في جلسته رقم ( ،)2009/3بتاريخ 2009/06/01
 10اقر تعديل البند (و) واضافة البند (ز) في مجلسة مجلس الجامعة رقم ( ،)2018/2017/4بتاريخ  2018/05/16قرار رقم 2018/2017-8
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ُ
البحث أن تكون
ش ُر فيها
ُشترط في المجلة ،أو الدوريّة ،العلمية المحكمة التي يُن َ
ي َ
متميّزةً ،عالمية أو محلّيّة ،ومفهرسةً (طومسون) ،ويُراعى ُهنا عام ُل التّأثير
(.)Impact Factor
 يحصل البحث المنشور في مجلة عالمية على ثالث ( )3نقاط ،أ ّما المنشور
صد ُ نقطة واحدة ()1
في مجل ٍة عربية فيحصل على نقطتين ( ،)2وت ُ ْر َ
للمنشور في مجلّة محلّيّة.
 يحصل البحث المنشور في مجلة ُمفهرسة على ثالث ( )3نقاطُ ،مقاب َل نقط ٍة
واحدةٍ ( )1للمنشور في مجلّة غير مفهرسة.
 عامل التّأثير ( )IFللمجلّة أو الدّورية:
عامل التّأثير من  5أو أكثر :يحصل على ض ْعفَيه من النّقاط ()IF × 2
عامل التّأثير من  4إلى أقل من يحصل على  8نقاط
:5
عامل التّأثير من  3إلى أقل من يحصل على  7نقاط
:4
عامل التّأثير من  2إلى أقل من يحصل على  6نقاط
:3
ّ
عامل التأثير من  1إلى أقل من يحصل على  4نقاط
:2
وإذا كان عام ُل التّأثير أق ّل من  ،1أو لم يحدد للبحث أي عامل تأثير ،فإنهّ
يحصل على ( )2نقطتين.
 .2براءة االختراع:
ُ
إضافةً للمعايير الواردة في اعتماد األبحاث العلمية ،تمنَ ُح براءة االختراع:
 العالميّة )16( :نقطة.
 المحلّيّة )8( :نقاط.
سم النّقا ُ
ط للكتب المن ُ
شورة وفقَ اآلتي:
 .3الكتب :ت ُ ْق َ
مساهمة الباحث:
الناشر
(تقسم بالتساوي إذا تعدد
الكتاب عالمي عربي محلي
الباحثون)
ُ .1م َؤلف
0.5
2
3
4
ُ .2متر َجم
0.5
1
2
3
0.5
0.5
1
ي 2
َ .3منهج ّ
 .4األبحاث المنشورة في المؤتمرات:
ً
يُشست َ َر ُ
َ
متخصسصسسةُ ،محكمة ،دوليثةُ ،مثبَتة في
ط في المؤتمرات أن تكونَ علميّة،
ّ
صصة لفهرسة المؤتمرات المرموقة ،مثل:
الفهارس المتخ ّ
Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index

صصة ،مثل:
أو صادرة عن جمعيّة علميّة متخ ّ

)Association for Computing ACM:SIG (Special Interest Groups
…Machinery, etc

وتُعتَمد ُ
األسس اآلتيةُ في تحديد النّقاط للمتقدّم:
ُ
ي ومفهرس:
 يُمنَ ُح البحث المنشور في مؤتمر عالم ّ
ي ومفهرس:
 يُمنَ ُح البحث المنشور في مؤتمر إقليم ّ
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نقطتَين ()2
نقطةً واحدة ً ()1

ي:
 يُمنَ ُح البحث المنشور في مؤتمر محلّ ّ

نصف نُقطة ()0.5
َ

ج .يُن َ
ي المنشور ،أو براءة االختراع ،باعتبار انفراد الباحث ،أو
ظ ُر في البحث العلم ّ
اشترك في البحث ،أو براءة االختراع ،باحثان أو
اشتراكه مع باحثين آخرين .فإذا
َ
أكثر ،اعتُب َرت مساهمةُ الباحث بصفته :رئيسيثا ( ،)Corresponding Authorأو أو َل
ورئيسيثا ،أو مشار ًكا .وتُمنح النّقاط وفق األسس اآلتية:
المساهمة
ي
باحث منفرد:
باحث رئيس ّ
ي
أكثر من باحث:
باحث أول ورئيس ّ
سم بالتّساوي)
باقي الباحثين (تُق َ
األول
ثالثة باحثين:
الباحث ّ
ي
الباحث ّ
الرئيس ّ
الباحث الثّالث
األول
أربعة باحثين:
الباحث ّ
ي
الباحث ّ
الرئيس ّ
ّ
باقي الباحثين (تقسم بالتساوي)
األول
خمسجججججججججة بجججاحثين الباحث ّ
ْ
ُ
فأكثر:
سم بالتّساوي)
ق
ت
(
ي
ئيس
الر
الباحث ّ
َ
ّ
سم بالتّساوي)
باقي الباحثين (ت ُ ْق َ

نسبتها
% 65
%50
%50
%35
%35
%30
%30
%30
%40
%25
%25
%50

د .يُن َ
مرات اإلشادة بها ،أو اإلشارة إليها ،أو
ظ ُر في األبحاث المنشورة وفقَ عدد ّ
اقتباس الباحثينَ اآلخرينَ منها .ويُستَ ُ
بمحركي البحث  Googleأو  ،SCOPUSأو
عان
ّ
ُ
ض ْرب عدد
محرك آخر ،الستكشاف هذا كلّه .ويُمنَ ُح
ي
ّ
البحث من النّقاط حاص َل َ
أ ّ
مرات (اإلشادة؛ اإلشارة؛ االقتباس) في نسبة مساهمة الباحث المذكورة في البند
ّ
ُ
ُ
ً
ُ
ْ
مرات،
س منهُ عشر (ّ )10
(ثالثا)؛ فمثال إذا أشيدَ بالبحث ،أو أ َ
شير إليه ،أو اقتب َ
َ
َ
وكانت مساهمة الباحث  ،%25يحصل الباحث على نقطتين ونصف النقطة (.)2.5
ه .االنتماء للجامعة :إضافةً لما تقدم في احتساب النّقاط ،يحصل الباحث المتقدّ ُم لنيل
هذه الجائزة على ثالث ( )3نقاط إضافية للبحث الواحد ،وعلى خمس ( )5نقاط
إضافية لبراءة االختراع ،إذا ُحلّيَا بذكر اسم الجامعة؛ فإذا ُخلّيا منهُ لم ي ُْمنَحا هذه
النّقاط اإلضافية.
و .تمنح الجائزة للباحث الذي يحقق أعلى مجموع من النقاط وفق المعايير واألسس
أعاله.2
ز .تحجب الجائزة إذا لم يحقق أي من المرشحين  75نقطة حدّا أدنى.10

المادة (:)9

ي ٍ من
يجوز لمجلس العمداء حجب الجائزة إذ لم متوافر الشروط المطلوبة ل َنيْلها في أ ّ
المرشحين.
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تعليمات رقم ( )7لسنة 2014
تعليمات منح لقب األستاذ المتميز في جامعة البترا
المادة (:)1

تُسمى هذه التعليمات“ ،تعليمات منح لقب األستاذ المتميز في جامعة البترا لسنة ،"2014
ويُعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة لها أدناه ،ما لم تدل
القرينة على خالف ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا.
الرئيس  :رئيس الجامعة.
المجلس  :مجلس العمداء في الجامعة.

المادة (:)3

ب من الرئيس بتسمية األستاذ (أستاذا ً متميّزا ً).
يقوم المجلس بنا ًء على تنسي ٍ

المادة (:)4

مسوغات اختيار (األستاذ المتميز):
ّ
أ .إذا أمضي في خدمة الجامعة خدمة فعلية مدة ال تقل عن عشر سنوات ،وهو برتبة
أستاذ.
ونموها،
،
أعمالها
تسيير
في
متفوقة
خدمات
الجامعة
في
عمله
أثناء
في
قدم
ب .إذا
ّ
وتطورها ،وقام بأعمال متميزة في المجاالت العلمية والمهنية أو الفنية ،وانتهت
ّ
خدمته فيها بسبب إكماله سن السبعين ،أو أنهيت خدمته فيها بناء على طلبه.

المادة (:)5

يحتفظ األستاذ المتميز بجميع حقوقه العلمية ،ويستفيد من الخدمات التي تقدّمها الجامعة،
بما في ذلك التأمين الصحي ،وللجامعة أن تستفيد من خبرته في التدريس ،واإلشراف،
وفي غيرهما ،وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

 .يتم منح لقب األستاذ المتميّز في أثناء مراسم حفل ،ويقدّم له:
المادة ( :)6أ
ّ
 .1شهادة باللغتين العربية واإلنجليزية موقعة من الرئيس بنا ًء على قرار المجلس.
 .2درع التميز.
ُ
صمم لهذه الغاية.
 .3ميدالية ذهبية ت َ
درج اسم األستاذ المتميز في الئحة الشرف الخاصة بذلك.
ب
 .يُ َ

 في جلسته رقم ( ،)2014/6بتاريخ 2014/07/13
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تعليمات رقم ( )8لسنة 2009
تعليمات جائزة جامعة البترا للمدرس المتميز
للمدرس المتميّز لسنة ،"2009
س ّمى هذه الت ّعليمات" ،تعليمات جائزة جامعة البترا
ّ
تُ َ

ويُعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة .
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التّعليمات المعاني المبينةُ إزا َءها أدناه ،ما لم
تدل القرينة على خالف ذلك:

المادة (:)1
المادة (:)2

الجامعة :جامعة البترا.
الرئيس :رئيس الجامعة.
المدرس :عضو هيئة التّدريس العامل في الجامعة.
للمدرس المتميّز.
الجائزة :جائزة جامعة البترا
ّ
اللجنة :لجنة الجائزة.
يدعو عميد ُ الكلّيّة أعضاء هيئة التّدريس العاملينَ في كلّيته للتّقدّم للجائزة َمطل َع الفصل
ي ،ث ّم يُس ّمي
مجلس الكلّيّة مرش ًحا واحدًا من المتقدّمينَ
ُ
ي الثّاني من ك ّل عام جامع ّ
الدّراس ّ
ّ
للحصول عليها ،وفق المعايير الواردة في المادّة ( )8من هذه التعليمات.

المادة (:)3

الرئيس ،وتضم :نائب الرئيس للشؤون األكاديمية ،وثالثة أساتذة
تُشَكل لجنة برئاسة ّ
من الجامعة ،يختارهم مجلس العمداء ،مدتُها عامان.
سوغات االختيار،
األول لنيل الجائزة مبيّنةً ُم ّ
تُقدّم اللجنةُ إلى مجلس العمداء اسم المرشح ّ
التّخاذ القرار المناسب.

المادة (:)4
المادة (:)5

المادة ( :)6ت ُ ْمنَح الجائزة في أثناء مراسم حفل تخريج الطلبة في ذلك العام ،وتشمل:
الرئيس.
أ
 .شهادة َ تقدير موقعة من ّ
ّ
ع التميز في التدريس.
ب
 .در َ
َ
ً
 .مكافأة ماليّة قد ُْرها (ثالثة آالف دينار).
ج
المادة (:)7

ّ
مرة أخرى قب َل انقضاء خمس سنوات من حصوله
ال
يحق للفائز بالجائزة التّقدّ ُم لنَيلها ّ
عليها.

المادة (:)8

تُعتَمد المعايير اآلتية في تقييم أداء المرشحين:

الرقم
.1

المعايير
تقييم الطلبة ألداء المدرس في عدَّة فُصول ،وعدة مواد دراس َّية:
المدرس لمدّة ثالثة فُصو ٍل دراسية إلى أربعة ،وفي مادت َين دراسيّتين على األق ّل.
أ تقييم
ّ
ب يُرا َعى معدل توزيع العالمات للفصول السابقة في الموادّ التي ت ّم تقيي ُمه فيها.
.

.

 أقرت في جلسته رقم ( ،)2009/3بتاريخ 2009/06/01
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العالمة
()%
35

يّ ،
فإن ذلكَ
ج إذا كان تقييم الطلبة مرتفعًا ،وكان معدل العالمات أعلى من التوزيع الطبيع ّ
ينعكس ذلك سلبًا على التقييم َو ْفقَ معدل االنحراف عن التوزيع الطبيعي.
.

.2

.3

تقييم مجلس القسم ومجلس الكلية:
ويشمل خمسة بنود هي:
(ثالث نقاط)
االلتزام بالمحاضرات
(ثالث نقاط)
االلتزام باإلرشاد األكاديمي
(ثالث نقاط)
االلتزام بالساعات المكتبية
(ثالث نقاط)
المشاركة في لجان الكلية
المشاركة في النشاطات (ثالث نقاط)
الالمنهجية

15

ب نقا ُ
ط المعايير في البنود أعاله وفق اآلتي:
س ُ
وتُحتَ َ
ثالث نقاط  /المعايير
٪ 100-93
نقطتان ونصف  /المعايير
٪ 92-88
نقطتان  /المعيار
٪ 87-83
نقطة ونصف /المعايير
٪ 82-78
نقطة واحدة  /المعايير
٪ 77-73
نصف نقطة /المعايير
% 72-68
بال نقاط
أقل من % 68
فلسفة المدرس:
 منهج المادَّة ))%10( :)Syllabus(نقطتان)
هل يظهر المنهج أهداف المادّة؟
(نقطة)
أهداف التّدريس منظمة؟
هل
ُ
(نقطة)
أهداف قابلة للتحقيق؟
هل هي
ح
هل يظهر المنهج النتائج المتوقعة من تدريس المادّة؟ (نقطة)
هل يظهر المنهج عدد المحاضرات إزا َء عناوين كل (نقطة)
موضوع؟
(نقطة ونصف)
ي؟
هل يعتمد تدريس المنهج على التفكير ال ّنقد ّ
هل يعتمد المنهج بناء الكفاءة عند ّ
(نقطة ونصف)
الطالب؟
(نصف نقطة)
هل يوضّح المنهج نظام توزيع الدّرجات؟
(نصف نقطة)
هل يشتمل المنهج على الواجبات؟
-

الواجبات واالمتحانات)٪ 10( :
هل تعتمد الواجبات العمل الجماعي؟
هل تعتمد الواجبات البحث عن الحقائق؟
هل تعتمد الواجبات البحث وتفسير اآلليات؟
هل تعتمد االمتحانات تفسير اآلليّات؟
هل تعتمد االمتحانات استنباط األسباب؟
هل عدد الواجبات معقول؟
هل عدد االمتحانات معقول؟
هل تعتمد الواجبات بناء الكفاءة عند ّ
الطالب؟
ّ
هل تعتمد االمتحانات بناء الكفاءة عند الطالب؟

 تقرير المدرس)٪ 10( :هل يبيّن التّقرير طرق التدريس؟
المدرس بتحفيز الطلبة على اإلبداع؟
هل يهتم
ّ
المدرس منهجيةً واضحة؟
تقرير
يعتمد
هل
ّ
هل يبيّن التّقرير كيفية بناء كفاءة ّ
الطالب؟
المدرس بحضور الطلبة للمحاضرات؟
هل يهت ّم
ّ
4

(نقطة)
(نقطتان)
(نقطة)
(نقطة)
(نقطة)
(نصف نقطة)
(نصف نقطة)
(نقطة)
(نقطة)
(نقطتان)
(نقطتان)
(نقطتان)
(نقطتان)
(نقطتان)

األبحاث العلم َّية والنَّشر:
رفيع من مهارات البحث العلمي .وت ُستَخدم لتقييم
بمستوى
ع
يتمت
أن
ينبغي للمدرس المتميز
ٍ
معايير الباحث المتميز في جامعة البترا ،مع التركيز على نشر كتب مرجعية في
ذلكَ هنا
ُ
أساليب تعليمي ٍة مطبوعة وجديدة ،وتوظيف وسائل اإلعالم
ابتكار
على
والعمل
التعليم،
َ
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واالتّصال األخرى ،التي أُعدت على نطاق واسع في التعليم ّ
محليثا ودوليثا في الحاالت التي
تقتضي ذلك.
5

إسها ُم المدرس في أنشطة الجامعة والتَّعليم في األردن:
المدرس في:
ويُعَدّ في هذا المعيار إسها ُم
ّ
(نقطة)
 دراسة الوسائل والموادّ التعليميّة(نقطتان)
سياسات التعليميّة وتقييمها
 وضع ال ّ(نقطة)
 خدمة لجان تطوير التّعليم تقديم محاضرات علمية للمجتمع (نقطة)ي
المحلّ ّ
ويجب تقديم الوثائق الالزمة التي تثبتُ ذلك ،والتحقق منها.

المادة (:)9

5

ُ
الوثائق المطلوبة جميعُها على مجالس القسم ،ومجالس الكلّيّات ،ثم تُرفَع أسما ُء
ض
عر ُ
تُ َ
المرشحين إلى مكتب نائب الرئيس لل ّ
ي ومكتوم ،وتُضاف
شؤون األكاديميّة بشكل ّ
سر ّ
سير الذّاتيّة للمرشحين.
إليها ال ّ

المادة ( :)10أحكام عامة:
ّ
ّ
ي عضسسسو هيئة تدريس أمضسسسى في خدمة الجامعة سسسسنتين فأكثر الترشسسسح
أ.
يحق أل ّ
لنَيل الجائزة.
ب .تُقدم األوراق والوثائق المطلوبة كافّة في الوقت المحدّد لذلك.
للشسسسؤون األكاديميّة البيانات المقدمةَ،
الرئيس ّ
ج .تُقيّم لجنة مختصسسسة يترأّسسسسها نائب ّ
ُ
صة.
وال
يجوز لعضو هيئة التّدريس المرشح أن يكون ُ
ضوا في اللجنة المخت ّ
ع ً
ُ
صة النّقا َ
د .ت َ
ط لك ّل مرشح ،وتقدّم النّتائج لمجلس العمداء.
المخت
ة
اللجن
حتسب
ّ
ّ
سسدرس السسسذي يحقق أعلى مجموعٍ من النّقسسساط وفق المعسسسايير
ه .تُمنح الجسسسائزة للمس ّ
واألسس أعاله.
ّ
ّ
ي من المرشحين ما نسبته  %75حدّا أدنى.
و .تُح َجب الجائزة إذا لم يحقق أ ٌّ
حجب الجائزة إذا لم تتوافر ال ّ
شروط المطلوبة لنيل الجائزة في
المادة ( :)11يجوز لمجلس العمداء
ُ
ي من المرشحين.
أ ّ
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تعليمات رقم ( )9لعام 2019
تعليمات اإليفاد في جامعة البترا
صادرة عن مجلس الجامعة بموجب المادة ( )30من نظام اإليفاد في جامعة البترا لسنة 201911

المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات اإليفاد في جامعة البترا لسنة  "2019ويُعمل بها ابتدا ًء من
تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

مادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المذكورة أمامها ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الجامعة

 :جامعة البترا

الرئيس

 :رئيس الجامعة.

مجلس األمناء

 :مجلس أمناء الجامعة

مجلس العمداء

 :مجلس عمداء الجامعة.

مجلس الكلية

 :مجلس إحدى كليات الجامعة

العميد

 :عميد الكلية المختص.

مكتب االيفاد

 :مكتب لمتابعة شؤون االيفاد والموفدين.

مديرالوحدة

 :مدير إحدى الوحدات أو المراكز .

المؤهل العلمي

 :الدرجة العلمية  ،أو الشسسسسهادة المهنية أو التخصسسسسصسسسسية ،التي يوفد
الموفد للحصول عليها.

الموفـججججججـججججججـججججججد

 :الشخص الذي توفده الجامعة ،أو يوفد بواسطتها من العاملين
المتفرغين في الجامعة ،أو من غيرهم ،في بعثة علمية لمدة تزيد على
فصسسسل دراسسسسي واحد ،أو أربعة أشسسسهر للحصسسسول على المؤهل العلمي،
سواء تولت الجامعة اإلنفاق عليه ،أو أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة.

مخصججججججصججججججات اإليفاد  :النفقات التي تدفعها الجامعة للموفد ،أو تتحملها هي أو أي جهة
أخرى لمصسسسسسسلحسسة الجسسامعسسة  ،وتشسسسسسسمسسل الرواتسسب  ،والعالوات التي
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يتقاضسساها الموفد  ،وأجور السسسفر ،ورسسسوم التعليم ،وتكاليف المعيشسسة،
وأي نفقات أخرى تصرف له ،أو بسببه أثناء اإليفاد.
يتم اإليفاد للحصول على المؤهل العلمي بقرار من مجلس العمداء ،وفي ضوء توصية

المادة (:)3

مجلس الكلية.

المادة (:)4

مع مراعاة ما ورد في المادة ( )6من نظام اإليفاد ،يشترط في المرشح اإليفاد أن يستوفي
الشروط الجامعية المقبول فيها ،وهي:

أ.

اجتياز امتحان التوفل  ، TOEFLأو ما يعادله ،بالعالمة التي تحددها الجامعة التي سوف
يوفد إليها.

ب.

أن يستقيل من الخدمة في الجامعة ،إذا تم إيفاده بموجب المادة (/7د) من نظام اإليفاد،
وتجاوزت مدة التدريب سنة دراسية واحدة ،يكون الغرض منها الحصول على درجة
علمية ،أو شهادة تخصصية.

ج.

أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس وأن ال يقل تقديره عن جيد .أو أن يكون حاصالً
على درجة الماجستير ،وأن ال يقل تقديره عن جيد جداً.

د.

أن يحصل على قبول من جامعة معتمدة ومعترف بها من وزارة التعليم العالي.

ه.

أن يلتزم التزاما ً كامالً بشروط عقد ونظام اإليفاد وتعليماته في الجامعة
يلتزم الموفد بتزويد مدير مكتب اإليفاد بالتقارير المذكورة أدناه ،ويتم إرسال هذه التقارير،

المادة (:)5

وفي الفترات الزمنية المحددة على النحو التالي:

أ.

تقرير يمثل جدوالً زمنيا ً لخطته الدراسية ،التي تم إقرارها من المشرف ،ويلتزم بها الموفد
لمراحل دراسته في الجامعة الموفد إليها وذلك خالل أربعة أشهر من تاريخ إيفاده كحد
أقصى.

ب.

تقرير دوري كل ستة أشهر من المشرف المباشر على درجته األكاديمية ،يبين سير تقدمه
الدراسي حسب ما ورد في الخطة الدراسية الواردة في البند (أ) من هذه المادة.
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ج.

في حال عدم إرسال أي تقرير مما ورد أعاله (أ،ب) فإن هذا يعني عدم وفاء الموفد
بالتزاماته ،ويحق للجامعة التوقف عن دفع أية مبالغ له ،أو للجامعة الموفد إليها فورا دون
أن يحق للموفد الرجوع عليه بأية تضمينات.

المادة (:)6

مع مراعاة ما ورد في المادة (/8ج) من نظام اإليفاد ،تتم إجراءات التمديد بعد انتهاء المدة
القانونية لإليفاد بنا ًء على التقارير المبينة في المادة ( /5أ ،ب) من هذه التعليمات ،ويصدر قرار
مجلس العمداء بتمديد اإليفاد ،بنا ًء على تنسيب مدير مكتب اإليفاد وتوصية مجلس الكلية ،أو
توصية مدير الوحدة.

المادة (:)7

مع مراعاة ما ورد في المادة ( )14من نظام االيفاد ،يتعهد الموفد أو كفالؤه بتقديم كفالة بنكية
تقبلها الجامعة ،أو رهن قطعة أرض أو أكثر ،أو عقار لدى الدوائر المختصة رهنا ً من الدرجة
األولى لمصلحة الجامعة ،يغطي مخصصات اإليفاد مضافا إليها ( )50%من مقدار تلك
المخصصات ،وتزويد الجامعة بكتاب من مدير دائرة األراضي ،التي يقع العقار فيها ،يتضمن
القيمة التقديرية للعقار حسب سجالت الدائرة.

المادة (:)8

المادة (:)9

يدفع للموفد إيفادا ً داخلياً ،باإلضافة إلى راتبه الذي يستحقه ما يلي :

أ.

الرسوم الجامعية.

ب.

تكاليف طباعة األطروحة بما ال يتجاوز ( )150دينارا أردنيا.

إذا تولت أي جهة غير الجامعة اإلنفاق على الموفد ،أو دفع راتب له ،تعتبر هذه النفقات مدفوعة
من الجامعة ،وإذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة في الجامعة ،تتحمل
الجامعة الفرق بينهما على أساس سنوي.

المادة (:)10

إذا أنهي اإليفاد بموجب المادة ( )19من نظام االيفاد ،وصرف للموفد قرض ،أو إذا أتم دراسته
على حسابه الخاص ،تصرف للموفد تذكرة سفر العودة بقرار من الرئيس.

المادة (:)11

يلتزم الموفد وكفيله متضامنين برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة عن دراسته ،مضافا ً إليها
( )%50من مقدار تلك النفقات في الحاالت التالية:

أ.

إذا فشل في الحصول على الدرجة التي أوفد للحصول عليها.
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المادة (:)12

ب.

إذا أنهي إيفاده بناء على نص المادة ( )19من نظام ااإليفاد

ج.

إذا تم تعيين الموفد في الجامعة ،ولم يلتحق بكادر الهيئة التدريسية في الجامعة.

أ.

على الموفد بعد  60يوما من تخرجه وبعد عودته أن يتقدم بطلب خطي للتعيين خالل 30
يوما من دخوله المملكة لعميد الكلية المختص ،ونسخة منه لرئيس الجامعة ومدير الموارد
البشرية ،ويتم إعالم رئاسة الجامعة رسميا ً برأي عميد ومجلس الكلية.

ب.

يقوم عميد الكلية المعني بإحالة الطلب إلى القسم المعني ،ليمر في إجراءات التعيين حسب
التعليمات النافذة.

ج.

الجامعة غير ُملزَ مة بتعيين الموفَد عند انتهاء مدة إيفاده وحصوله على المؤهل العلمي
المطلوب ،وللجامعة الحرية التامة بتعيين الموفَد من عدمه،

د.

تطبق هذه التعليمات على من تم ايفاده من تاريخ اعتماد نظام اإليفاد رقم ( )8لسنة 2019
 .....وتعليمات اإليفاد رقم ( )9لسنة .2019

المادة (:)13

إذا رغب الفريق األول بتعيين الفريق الثاني (الموفد) بعد حصوله على المؤهل،
أ .فعلى الموفد أن يلتزم بالعمل خالل الوقت والمدة اللتين يحددهما له مجلس العمداء .
ب .يكون تعيين الموفد في الجامعة بعقد سنوي ،وطبقا ً للكادر الوظيفي للهيئة التدريسية في
الجامعة ،الذي يقر الموفد بأنه قد اطلع عليه مسبقاً.
ج .يُجدد العقد السنوي للموفد ال ُمعين بناء على رغبة الفريق األول ،ويلتزم الموفد بموجبه
بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي مثلي المدة التي قضاها في البعثة ،،إذا تم إيفاد الموفد للحصول
على درجتي الماجستير والدكتوراه.
د .للفريق األول الحق بعدم تجديد العقد للمدة المنصوص عليها في الفقرة  3من المادة  13من
هذه التعليمات.
هـ .يلتزم ويتعهد الفريق الثاني بعدم العمل ،أو البحث عن عمل ،لدى الغير ،بأجر أو بدون أجر،
خالل فترة سريان عقده إال بموافقة خطية مسبقة من الرئيس.
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المادة (:)14

تحسب مدة االلتزام للموفد العائد من اإليفاد بعد إنهائه جميع متطلبات الحصول على الدرجة
العلمية ،أو الشهادة التي أوفدته الجامعة للحصول عليها ،وإبراز ما يثبت حصوله على هذا
المؤهل ،وذلك ابتدا ًء من تاريخ مباشرته العمل في الجامعة في حال رغبة الجامعة بتعيينه.

المادة (:)15

يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادة (:)16

رئيس الجامعة والجهات التنفيذية المعنية فيها مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة (:)17

تلغي هذه التعليمات ،تعليمات رقم ( )9لعام  2015تعليمات في جامعة البترا
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تعليمات رقم ( )10لسنة 2016
تعليمات الرواتب والعالوات في جامعة البترا
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات الرواتب والعالوات في جامعـة البترا لسنة ،2016
ويُعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة .

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات ،المعاني المخصصة
لها أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا
الجامعــة
 :مجلس أمناء الجامعة
مجلس
األمناء
 :رئيس الجامعة
الرئيـس
الـفـصل األول :الـرواتب

المادة (:)3

أ .تُحدّد رواتب أعضاء هيئة التدريس ،والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب،
سلّم الرواتب اآلتي:
وتسلسل زيادتها وفقا ل ُ

 .1أعضاء هيئة التدريس
الرتبة

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
مدرس
المدرس المساعد
األستاذ المساعد
األستاذ الممارس

.2

عالوة
جامعة

عالوة
انتقال

غالء
المعيش
ة

عالوة
خاصة

إجمالي
بداية
مربوط
الدرجة

إجمالي
نهاية
مربوط
الدرجة

العالوة
السنو
ية

عدد
العالوات
السنوية

سلم الراتب
ُ
األساسي
نهاية
بداية
المربو المربو
ط
ط
735
375
385
285
330
230
270
158
-

400
400
400
165
-

200
200
200
140
-

100
100
100
75
-

100
100
100
50
-

1175
1085
1030
588
-

1535
1185
1130
700
-

12
10
10
8
-

30
10
10
14
-

سلم الراتب األساسي
ُ
نهاية الدرجة
بداية الدرجة

عالوة
انتقال

غالء
معيشة

70
70

110
110

-

مشرفو المختبرات

مشرف مختبر/كلية
العمارة
الكليات األخرى

 .3الموظفون
الرتبة
األولى (دكتوراه)
الثانية أ (ماجستير)
الثانية ب (بكالوريوس+

دبلوم)

140
140

غير محددة
غير محددة

سلم الراتب األساسي
نهاية
بداية
الدرجة
الدرجة
352
272
271
215
215
185

عالوة
انتقال
90
70
60
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عالوة
خاصة

العالوة السنوية

عدد العالوات السنوية

50
25

5
5

غير محددة
غير محددة

غالء عالوة
معيشة خاصة
135
130
125

55
55
55

إجمالي
بداية
المربو
ط
552
470
425

عدد
العالوا إجمالي
العالوة
نهاية
ت
السنوية
السنوية المربوط
632
10
8
526
8
7
455
5
6

الثالثة (بكالوريوس)
الرابعة أ (دبلوم
سنتين)
الرابعة ب (دبلوم
سنة)
الخامسة (ثانوية عامة

وأقل)

150
110

180
150

50
50

110
100

55
55

365
315

5
4

6
10

395
355

90

110

50

100

55

295

4

5

315

60

90

50

100

55

265

3

10

295

ويكون الحد األدنى للعالوة الخاصة للعاملين في دائرة الخدمات العامة قسم الحركة وصيانة المركبات
ً 12
 25دينارا .
ب .يُراعى ما يأتي عند إصدار قرار التعيين:
 .1تُصسسسسسسرف ألعضسسسسسساء هيئة التدريس ،والعاملين في الجامعة ،عالوة (غالء معيشسسسسسسة) ،وعالوة
عائلية ،لزوجة واحدة ،وأربعة من أبنائه تحت سن ( )21وحسب ما جاء في ملحق رقم (.)4
 .2يُصرف بدل طبيعة عمل ت ُضاف للراتب الشهري لكل مـن:
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6

طبيعة عمل
السائقين من حملة رخصة الفئة السادسة
فني المختبر (كيمياء ،فيزياء ،حاسوب ،وسائل تعليمية)ُ ،ممرض المركز الصحيُ ،مشرفة السكن
الداخلي ،مأمور المقسم ،فنيو الصيانة في دائرة الصيانة
فني صيانة حاسوب وشبكات ،أمين الصناديق ،أمين مستودع ،موظف مشتريات ،عالوة سائق حافلة،
بكالوريوس هندسة حاسوب وشبكات بوظيفة فني صيانة.
ُمبَرمج حوسبة االمتحانات
ُمبَرمج ،ومحلل نُظم ،ومهندس إداري شبكات
صرف لمن يقوم بتطوير الموقع اإللكتروني
يُ َ

معدل
العالوة
10
30

50
75
100
200

ج .تُحدد رواتب الموظفين المعيّنين برواتب شهرية مقطوعة ،أو عقود خاصة ،وزياداتهم السنوية
صرف زياداتهم ،وعالواتهم السنوية كما تصرف لمن يحمل
بموجب تعليمات يُصدرها الرئيس ،وت ُ َ
سلم الرواتب.
مؤهلهم العلمي في ُ
د .يُصرف لعضو مجلس الدراسات العليا من خارج الجامعة مبلغ ( )100مائة دينار أردني عن كل
جلسة يحضرها.
المادة (:)4

يجري حساب الخبرة السابقة لعضو هيئة التدريس عند تعيينه في الجامعة وفقا لنظام
الهيئة التدريسية ،وتُحسب للموظف اإلداري خبرته اإلدارية بما ال يزيد على خمس
سنوات.

المادة (:)5

يستحق عضو هيئة التدريس ،أو الموظف "الزيادة السنوية" عند حلول موعدها ،ما لم
يكن قد صدر قرار بحجبها عنه أو بلغ نهاية مربوط الرتبة لعضو هيئة التدريس.

المادة (:)6

يُصرف ألعضاء هيئة التدريس ،ومشرفي المختبرات ،وبعض الوظائف اإلدارية
صص" تُش ّكل نسبة مئوية من الراتب األساسي ،حسب الجدول اآلتي:
"عالوة تخ ّ
عالوات التخصص
الرتبة

التخصص

 .1أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد
* في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2020/3-2019بتاريخ  2020/08/17قرار رقم ()2020/2019-7
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النسبة
المئوية
%160

الصيدلة وهندسة العمارة
والهندسة المدنية
باقي التخصصات

أطباء المركز الصحي
صيدالني في المركز الصحي

المادة (:)7

أ.

 .2مدرس
 .3مشرف مختبر
 .1أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد
 .2مدرس
 .3مشرف مختبر
طبيب
صيدالني

%110
%80
%140
%110
%50
%100
%80

المتفرغ ،الذي يُ َكلف بتدريس
يُصرف لعضو هيئة التدريس ،أو للمحاضر غير
ّ
ساعات إضافية عن كل ساعة تدريسية فعلية المكافأة المالية المحددة فيما يأتي:
 25دينارا ً
األستاذ ،أو المحاضر غير المتفرغ من مرتبته
األستاذ المشارك ،أو المحاضر غير المتفرغ من مرتبته  20دينارا ً
األستاذ المساعد ،أو المحاضر غير المتفرغ من مرتبته  17دينارا ً
المتفرغ ،أو المتفرغ من  12دينارا ً
المدرس ،أو المحاضر غير
ّ
مرتبته
المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس أو ما  10دنانير
يعادلها

ب .إذا اقتضت الحاجة تكليف أشخاص ال يحملون مؤهالت ،أو ُرتَبا جامعية،
فللرئيس أن يُ ّحدد لهم مكافأة تتراوح بين ( )10عشرة دنانير إلى ( )25خمسة
وعشرين دينارا للساعة التدريسية الواحدة.
المختص ،أن يَمنح بعض المحاضرين
ج .لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد
ّ
غـير المتفرغين من أعضاء الهيئة اإلدارية ،أو غيرهم من أصحاب التخصصات
الفنية ووفقا ً للمؤهل العلمي ،.أو المهنية النادرة مكافأة ال تزيد على ( )50%من
المبالغ المبيّنة في الفقرة (أ) من هذه المادة
د .لرئيس الجامعة ،بناء على تنسيب العميد المختص ،أن يَمنح المحاضر غير
المتفرغ المقيم خارج منطقة عمان الكبرى وداخل األردن الذي يتحمل نفقات سفر
إللقاء محاضراته تعويضا بمعدل يتراوح بين  5دنانير إلى  10دنانير يومياً.

الـفـصل الثاني :الـعالوات
المادة (:)8

صرف لرئيس الجامعة عالوة شهرية بدل إدارة يُقررها مجلس األمناء.
أ .ت ُ َ
صرف للقائمين بمسؤوليات إدارية عالوة شهرية بدل إدارة على النحو اآلتي:
ب .ت ُ َ
 450دينارا ً
نائب الرئيس
 350دينارا ً
العميد
 250دينارا ً
نائب العميد
 150دينارا ً
مساعد العميد
 250دينارا ً
رئيس القسم األكاديمي
13
ً
مدير برنامج الدراسات المسائية
دينارا150
 150دينارا ً
مدير المركز من أعضاء هيئة التدريس
 150دينارا ً
رئيس نادي اللغة اإلنجليزية
 150دينارا ً
مدير دائرة ،أو مكتب

 13أقر تعديل البند (ب) من المادة رقم ( )8في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2017/1-2016قرار رقم ( )2017/3-2016بتاريخ 2016/11/23
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 75دينارا ً
نائب ،أو مساعد مدير إداري/رئيس قسم إداري
 150دينارا ً
ممثل إدارة/مشروع اآليزو
مدير نظم التعليم اإللكتروني
دينار
100
ٍ
المادة ( :)9تُصرف عالوة تنقّل شهرية للعاملين في الجامعة على الشكل اآلتي ،على أال ت ُصرف
صصت له سيارة من الجامعة ،أو تأمين تنقله منها بصورة دائمة:
هذه العالوة لكل من ُخ ّ
عضو
مساعد)هيئة التدريس (أستاذ ،أو أستاذ مشارك ،أو أستاذ  200دينار
 140دينارا ً
عضو هيئة تدريس (رتبة المدرس)
 70دينارا ً
مشرف مختبر
 90دينارا ً
الموظف من الدرجة األولى
 70دينارا ً
الموظف من الدرجة الثانية أ
 60دينارا ً
الموظف من الدرجة الثانية ب
 50دينارا ً
الموظف من الدرجة الثالثة
 50دينارا ً
الموظف من الدرجة الرابعة أ
 50دينارا ً
الموظف من الدرجة الرابعة ب
 50دينارا ً
الموظف من الدرجة الخامسة
المادة ( :)10ت ُصرف "عالوة بدل سكن" لعضو هيئة التدريس غير األردني وفق ما يقرره المجلس.
المادة (:)11

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح العاملين في الجامعة أي عالوات تقتضيها
مصلحة الجامعة.

المادة ( :)12تلغي هذه التعليمات ،تعليمات الرواتب والعالوات في جامعة البترا رقم ( )10لسنة
.142013

ملحق ()1
سلم الرواتب ،والعالوات ألعضاء الهيئة التدريسية
ُ
 .2كلية العلوم اإلدارية والمالية
 .1كلية اآلداب والعلوم
تكنولوجيا  .5كلية العمارة والتصميم:
 .4كلية
المعلومات
 .تخصص التصميم الجرافيكي
أ
 .تخصص التصميم الداخلي
ب
 .7كلية اإلعالم
الرتبة

أستاذ

 .3كلية الحقوق
 .6كلية الصيدلة والعلوم الطبية
السريرية
أ .التغذية
والحميات

مربوط
الرتبة

الراتب
األساسي

عالوة
جامعة

بداية
المربو
ط

عالوة
تخص
ص
%140

عالوة
غالء
المعيشة

عالو
ة نقل

عالوة
خاصة

المجموع

375

400

525

100

200

100

1700

نهاية
المربوط

735

400

1029

100

 14أقرت في جلسته رقم ( )2016/4-2015بتاريخ 2016/02/07
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200

100

2564

مقدار
العالوة
السنوية

12

عدد
العالوات
في الرتبة

30

مربوط
الرتبة

الراتب
األساسي

عالوة
جامعة

بداية
المربو
ط

عالوة
تخص
ص
%140

عالوة
غالء
المعيشة

عالو
ة نقل

عالوة
خاصة

المجموع

الرتبة

285

400

399

100

200

100

1484

نهاية
المربوط

385

400

539

100

200

100

1724

مربوط
الرتبة

الراتب
األساسي

عالوة
جامعة

بداية
المربو
ط

عالوة
تخص
ص
%140

عالوة
غالء
المعيشة

عالو
ة نقل

عالوة
خاصة

المجموع

230

400

322

100

200

100

1352

نهاية
المربوط

330

400

462

100

200

100

1592

مربوط
الرتبة

الراتب
األساسي

عالوة
جامعة

مدرس

بداية
المربو
ط

عالوة
تخص
ص
%110

عالوة
غالء
المعيشة

عالو
ة نقل

عالوة
خاصة

المجموع

158

165

174

75

140

50

762

أستاذ
مشارك

الرتبة

أستاذ
مساعد

الرتبة

نهاية
المربوط

165

270

297

75

140

50

مقدار
العالوة
السنوية

10

مقدار
العالوة
السنوية

10

مقدار
العالوة
السنوية

8

عدد
العالوات
في الرتبة

10

عدد
العالوات
في الرتبة

10

عدد
العالوات
في الرتبة

14

997

ملحق ()2
سلم الرواتب ،والعالوات ألعضاء الهيئة التدريسية
ُ

 .1كلية الصيدلة والعلوم الطبية /تخصص الصيدلة
 .2كلية العمارة والتصميم /تخصص هندسة العمارة
 .3كلية الهندسة  /تخصص هندسة مدنية

الرتبة

مربوط
الرتبة

الراتب
األساسي

عالوة
جامعة

أستاذ

بداية
المربو
ط

عالوة
تخص
ص
160
%

375

400

600

عالوة
غالء
المعيشة

عالو
ة نقل

عالوة
خاصة

المجموع

100

200

100

1775

نهاية
المربوط

735

400

1176

100

200

الرتبة

مربوط
الرتبة

الراتب
األساسي

عالوة
جامعة

أستاذ
مشارك

بداية
المربو
ط

عالوة
تخص
ص
160
%

نهاية
المربوط

100

12

30

2711

عالوة
غالء
المعيشة

عالو
ة نقل

عالوة
خاصة

المجموع

285

400

456

100

200

100

1541

385

400

616

100

200

100

1801

132

مقدار
العالوة
السنوية

عدد
العالوات
في الرتبة

مقدار
العالوة
السنوية

10

عدد
العالوات
في الرتبة

10

الرتبة

مربوط
الرتبة

الراتب
األساسي

عالوة
جامعة

أستاذ
مساعد

بداية
المربو
ط

عالوة
تخص
ص
160
%

عالوة
غالء
المعيشة

عالو
ة نقل

عالوة
خاصة

المجموع

230

400

368

100

200

100

1398

نهاية
المربوط

330

400

528

100

200

100

1658

الرتبة

مربوط
الرتبة

الراتب
األساسي

عالوة
جامعة

المجموع

مدرس

بداية
المربو
ط

عالوة
تخص
ص
%110

عالوة
غالء
المعيشة

عالو
ة نقل

عالوة
خاصة

158

165

174

75

140

50

762

نهاية
المربوط

270

 .1كلية العمارة والتصميم

165

75

297

140

50

مقدار
العالوة
السنوية

10

مقدار
العالوة
السنوية
8

عدد
العالوات
في الرتبة

10

عدد
العالوات
في الرتبة
14
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ملحق ()3
سلم الرواتب ،والعالوات
ُ
مشرفو المختبرات في التخصصات جميعها

بكالوريوس
جيد جداً /ممتاز

مربوط
الدرجة

الراتب
األساسي

كلية العمارة
والتصميم
كلية الهندسة

بداية
الدرجة
نهاية
الدرجة

140

عالوة
تخصص
%80
112

عالوة
غالء
المعيشة
110

عالوة
نقل

عالوة
خاصة

المجموع

70

50

482

مقدار
العالوة
السنوية
5

غير محد َّد

عدد
العالوات في
الدرجة
غير محدَّد

 .2كلية الصيدلة والعلوم الطبية/تخصص الصيدلة
بكالوريوس جيد
جداً /ممتاز
صيدلة

مربوط
الدرجة

الراتب
األساسي

بداية
الدرجة
نهاية
الدرجة

140

عالوة
تخصص
%80
112

عالوة
غالء
المعيشة
110

عالوة
نقل

عالوة
خاصة

المجموع

70

25

457

مقدار
العالوة
السنوية
5

غير محد َّد

عدد
العالوات في
الدرجة
غير محد َّد

 .3التخصصات األخرى في الكليات جميعها
بكالوريوس
جيد جداً /ممتاز

مربوط
الدرجة

الراتب
األساسي

التخصصات
األخرى

بداية
الدرجة
نهاية
الدرجة

140

عالوة
تخصص
%50
70

عالوة
غالء
المعيشة
110
غير محد َّد
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عالوة
نقل

عالوة
خاصة

المجموع

70

25

415

مقدار
العالوة
السنوية
5

عدد
العالوات في
الدرجة
غير محد َّد

ملحق ()4
سلم العالوات
العالوات السنوية ألعضاء الهيئة التدريسية ،ومشرفي المختبرات
الرتبة

العالوة السنوية بالدينار
12
10
10
8
5

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
مدرس
مشرف مختبر

الحد األقصى للعالوة بالدينار
30
10
10
14
غير محدَّد

العالوات السنوية ألعضاء الهيئة اإلدارية
الرتبة
األولى/دكتوراه
الثانية أ ماجستير
الثانية بكالوريوس/دبلوم
الثالثة بكالوريوس
الرابعة أ دبلوم سنتين
الرابعة ب دبلوم سنة
الخامسة ثانوية أو أقل

الحد األقصى للعالوة بالدينار
10
8
5
6
10
5
10

العالوة السنوية بالدينار
8
7
6
5
4
4
3

العالوات العائلية لجميع العاملين /بالدينار
الزوجة
الولد األول
الولد الثاني
الولد الثالث
الولد الرابع
الحد األعلى للعالوة العائلية

10
4
4
4
4
26

عالوة غالء المعيشة ألعضاء الهيئة التدريسية ومشرفي
المختبرات/بالدينار
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
مدرس
مشرف مختبر

100
100
100
75
110

عالوة غالء المعيشة ألعضاء الهيئة اإلدارية/بالدينار
األولى – دكتوراه
الثانية أ – ماجستير
الثانية ب – بكالوريوس  +دبلوم
الثالثة  -بكالوريوس
الرابعة أ -دبلوم سنتين
الرابعة ب – دبلوم سنة
الخامسة – ثانوية  /أقل

135
130
125
110
100
100
100
134

تعليمات رقم ( )11لسنة 2017
تعليمات الدوام الرسمي ،والمغادرات ،واإلجازات في جامعة البترا
المادة ( :)1تُسمى هذه التعليمات (تعليمات الدوام الرسمي ،واإلجازات ،والمغادرات في جامعة البترا
لسنة  ،152017ويُعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.)16
المادة ( :)2يكسسسسسون للكلمسسسسسات والعبسسسسسارات اآلتيسسسسسة المعسسسسساني المسسسسسذكورة أمامهسسسسسا ،مسسسسسا لسسسسسم تسسسسسدل
القرينة على خالف ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :مجلس الجامعة.
المجلس
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
 :عميد الكلية و/أو عميد الوحدة اإلدارية.
العميد
 :مدير الوحدة أو الدائرة او المركز.
المدير
 :النظام الحاسوبي الخاص بضبط دوام الموظفين الكترونياً.
البوابة
اإللكترونية
 :لجنة مؤلفة من طبيبين بحد أدنى من داخل الجامعة أو خارجها
اللجنة الطبية
الفصــل األول
(الـدوام الرسمي)
المادة (:)3

تكون مواعيد الدوام الرسمي للموظفين بمعدل ثماني ساعات في اليوم ،ولمدة خمسة
أيام أسبوعياً ،ويبدأ الدوام من الساعة الثامنة صباحا ً ولغاية الرابعة عصراً ،باستثناء
َمن تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك بقرار من رئيس الجامعة أو من يكلفه بالنيابة عنه.

المادة (:)4

على الدائرة التي تستوجب طبيعة عمل بعض عامليها العمل بنظام المناوبة:
أ .أن تقوم بإعداد تعليمات داخلية تنظم نظام المناوبات بها وأن تقوم بإصدار جدول
الدوام الشسسهري بأيام العمل وسسساعاته ،وترسسسله لدائرة الموارد البشسسرية وقبل بدء
الشسسسسسسهر بحد أقصسسسسسسى ثالثة أيام عمل ليتسسسسسسسنى لها تحميلها وتهيئتها على النظام
الحاسوبي.
ب .تحتسسسسب كل ثمان سسسساعات يوم عمل ويطبق عليها جميع البنود الخاصسسسة بتنظيم
اإلجازات والمغادرات الواردة في هذه التعليمات.
ج .ال يجوز أن يسسستمر الدوام للموظف المناوب أكثر من  16سسساعة عمل متواصسسلة،
كما ال يجوز تكليفه بدوام الفترة الصسسباحية لليوم التالي ،ويمنح الموظف المناوب
استراحة لمدة يومان متتاليان.

المادة (:)5

على الموظفين االلتزام بما يأتي:
 .1االلتزام بسأوقسات السدوام كمسا وردت في المسادتين  3و 4من هسذه التعليمسات وكالً
حسب طبيعة عمله او بقرار من رئيس الجامعة.
 .2عدم مغادرة الجامعة أثناء سسسسسسساعات الدوام الرسسسسسسسمي إال بإذن خاص معتمد من
الرئيس المباشر أو من ينوب عنه وباستخدام البوابة اإللكترونية للجامعة.

 15أقرت في جلسته رقم ( )2017/2016-3بتاريخ  2017/08/07قرار رقم ()2017/2016-16
 16أقرت في جلسته رقم ( )2018/3-2017بتاريخ  2018/03/26قرار رقم ()2018/2017-5
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 .3عدم تبادل الزيارات الشسسسسسخصسسسسسية أثناء الدوام الرسسسسسسمي ،وتكريس أوقات الدوام
للعمل الرسمي فقط ،وتأدية واجباتهم الوظيفية بأمانة وإخالص.
 .إثبات الدوام بنظام جهاز البصسسسمة اإللكتروني بشسسسكل سسسسليم حضسسسورا وانصسسسرافا
د
وبحد أقصسسسسى خالل خمسسسسسة عشسسسسر دقيقة من بداية الدوام وحسسسسسب اإلرشسسسسادات
المتوفرة ع ند كل ج هاز بصسسسسسس مة ،وفي حال وجود خ لل يحول دون ذ لك يقوم
الموظف بإبالغ مسؤوله المباشر ودائرة الموارد البشرية بشكل رسمي
 .يُ َعدّ الموظف غائبا ً عن دوامه بدون إذن ما لم يقم بتثبيت دوامه بنظام البصسسسسسسمة
ذ
اإللكتروني بشكل سليم حضورا وانصرافا وفقا للمادة (د) من هذه المادة ويخصم
الغياب من رصيد إجازاته وإذا لم يتوفر رصيد إجازات يخصم من راتبه.
المادة (:)6

يعفى الموظف في حال تأخره عن الدوام الرسسسسسسسمي لظروف طارئة بحد أقصسسسسسسى 30
دقيقة على أن ال يتجاوز أربعة مرات في الشسسسسسسهر الواحد دون الخصسسسسسسم من رصسسسسسسيد
إجازاته او راتبه او تجميعه بشكل تراكمي

المادة (:)7

تتخذ اإلجراءات التأديبية التالية بحق الموظف الذي يتأخر عن وقت الدوام وخالفا لما
ورد في البند (د) من المادة ( )5ومادة رقم ( )6وفقا ً لما يلي:
أ .يخصسسسسسسم أي تأخير عن بداية الدوام أو الخروج مبكرا ً من دون إذن رسسسسسسسمي من
المسسسؤول المباشسسر وبشسسكل تراكمي من رصسسيد إجازات الموظف وفي حال عدم
توفر رصسسسسسسيد إجازات يخصسسسسسسم من الراتب وبشسسسسسسكل تلقائي (علما بأن النظام
اإللكتروني يقوم بالخصسسم حسسسب الرصسسيد المتوفر في تاريخ التأخير وليس نهاية
الشهر) ،وحسب الشرائح أدناه:
 الشسسسسسريحة األولى من  30-15دقيقة :تخصسسسسسم كامل دقائق التأخير بدأ من السسسسسساعةالثامنة صباحا.
 الشريحة الثانية من  45-31دقيقة :يخصم  45دقيقة. الشريحة الثالثة من  60-46دقيقة :يخصم  90دقيقة. الشريحة الرابعة ما يزيد عن ساعة ويقل عن ثالثة ساعات يخصم ثالثة ساعات. الشريحة الخامسة ما يزيد عن ثالثة ساعات يخصم يوم عمل كامل.ب .يقوم مدير الموارد البشسسسسرية وبالتنسسسسسيق مع المسسسسسؤول المباشسسسسر بإحالة الموظف
المخسسالف لتعليمسسات السسدوام الرسسسسسسسمي والمغسسادرات واإلجسسازات بمسسا فيهسسا تكرار
المخالفة الواردة في البند (أ) من هذه المادة للمجلس التأديبي االبتدائي للموظفين
التخاذ القرار المناسب.

المادة (:)8

تتولى دائرة الموارد البشرية في الجامعة المهام التالية:
أ .بعد صسسدور قرار التعيين للعامل الجديد ،يتم تعريف بصسسمة الموظف الجديد على
المخصسسسسسسص
الجهاز اإللكتروني لدى دائرة الموارد البشسسسسسسرية ويُحدد له الجهاز
ّ
لبصمته حسب مركز عمله.
ً
ب .ترحيل بيانات سجل بصمة الموظفين للنظام الحاسوبي يوميا بعد الساعة العاشرة
صسسسباحا ً مباشسسسرة وذلك لرصسسسد حاالت التأخير في الحضسسسور للدوام ،ورفعها إلى
مدير الدائرة المباشر.

المادة (:)9

إذا تطلب قيام بعض الموظفين في الدوائر والكليات االسسسسسسستمرار في العمل بعد انتهاء
أوقات الدوام الرسسسسسسسمي إلنجاز بعض األعمال اإلضسسسسسسافية ،فيجب أن يكون هذا الدوام
وفقا ً لتعليمات رقم ( )12لسسسسسسسنة  2016تعليمات العمل اإلضسسسسسسسافي داخل جامعة البترا
للعاملين فيها من غير أعضسسسسسسساء هيئة التدريس والمحاضسسسسسسرين المتفرغين في جامعة
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البترا ،المعمول به في الجامعة ُم ّ
عززا ً بنظام البصسسسسمة والموافقة المسسسسسبقة على تكليف
العمل ،مع االلتزام بالنماذج المخصصة بهذا الشأن.

الفصل الثاني
المغادرات
المادة ( :)10على الموظف االلتزام التام بما يلي:
االلتزام بالمغادرات الرسمية لغايات إنجاز مهام الجامعة ومصالحها ،وتحديد أسباب
المغادرة مع بيان أوقاتها ذهابا ً وإياباً ،على أن يتم إدخال المغادرة الرسمية على البوابة
اإللكترونية وأن يتم تحميل نسخة من وثيقة التكليف معتمدة من المسؤول المباشر ،وعدم
استغالل المغادرة الرسمية لألغراض الشخصية ،وبخالف ذلك يتحمل الموظف كافة
المسؤولية.

المادة ( :)11أ.
ب.

ج.
د.
ه.
و.

تُمنح المغادرة الخاصة للموظف بنا ًء على طلبه لمدة أقصاها ثالث ساعات لمرة
واحدة في اليوم الواحد ،وإذا زادت مدة مغادرة الموظف للجامعة على ثالث
ساعات يحسم يو حم من رصيد إجازته السنوية ومن راتبه إذا لم يتوفر له رصيد
إجازة.
ال تعتمد المغادرة الخاصة إال بإدخالها على البوابة اإللكترونية واعتمادها إلكترونيا
من قبل المسؤول المباشر أو من ينوب عنه ،وخالف ذلك يتحمل الموظف
المسؤولية عن أي ضرر قد يتعرض له نتيجة أي حادث وأي عقوبة تصدر بحقه،
وعلى الرئيس المباشر إبالغ الجهة المختصة في حال مغادرة الموظف دون
موافقته أو علمه.
وخالفا لما ورد في المادة  11بند (أ ،ب) ،في حالة مغادرة الموظف لحرم الجامعة
من دون إذن رسمي معتمد من مسؤوله المباشر أو من ينوب عنه ،يخصم اليوم
من رصيد إجازاته وإن لم يتوفر رصيد إجازات يخصم من راتبه.
وفي حالة مغادرة الموظف لحرم الجامعة من دون تثبيت وقت المغادرة والعودة
بجهاز البصة اإللكتروني حسب اإلرشادات المثبتة بجانب أجهزة البصمة يعتبر
الموظف غائبا من دون إذن رسمي ويخصم اليوم من رصيد إجازاته وإن لم يتوفر
رصيد إجازات يخصم من راتبه.
ال يجوز أن تتجاوز نسبة عدد الممنوحين مغادرات في اليوم الواحد في مركز
عمل الموظف عن ربع عدد الموظفين ،ويستثنى من ذلك الدائرة ،أو الكلية التي
يقل العدد فيها عن أربعة عاملين.
ال يجوز منح الموظف تحت التجربة أي إجازة ،أو مغادرات إال للضرورة
القصوى يقدرها رئيسه المباشر.

المادة ( :)12تخصم المغادرة وبشكل تراكمي لكل تسع ساعات يوم من رصيد إجازات الموظف وفي
حال عدم توفر رصيد إجازات تخصم من راتب ذلك الشهر وبشكل تلقائي.
المادة ( :)13يُمنع منح المغادرات في أثناء الدوام الرسسسمي بغرض الدراسسسة ،ويُسسسمح خارج أوقات
الدوام فقط.

الفصل الثالث
اإلجازات السنوية والمرضية
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 .تُمنح اإلجسسازة السسسسسسسنويسسة للموظف بنسساء على طلبسسه ،وإدخسسالهسسا إلى نظسسام البواب سة
المادة ( :)14أ
اإللكترونية المعدة لذلك وإعتمادها إلكترونيا من قبل المسسسسسسسؤول المباشسسسسسسر أو من
ينوب عنه.
 .للجامعة الحق أن تحدد وخالل الشسسهر األول من السسسنة تاريخ اإلجازة السسسنوية لكل
ب
عامل وكيفية استعمالها وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
المادة ( :)15على الموظف التقيد بما يلي:
أ .يُقدّم طلب اإلجازة السنوية إلكترونيا قبل يوم على األقل من التاريخ المحدّد لبدء
اإلجازة ،ويقترن َم ْنحها بالموافقة اإللكترونية من المسؤول المباشر أو من ينوب
عنه وعلى أال تتجاوز مدة اإلجازة المطلوبة الرصيد المتوفر للعامل عند تاريخ
تقديم الطلب ،وأال يترك الموظف عمله قبل أخذ الموافقة عليها ،وخالف ذلك تُحسم
مدة اإلجازة من راتب الموظف ،ويعتبر الموظف غائبا بدون عذر رسمي عن
كامل فترة اإلجازة.
المادة ( :)16يجوز َمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة بما يتوافق مع رصيد إجازاته
المستحقة ،أو مجزأة وفقا ً لظروف العمل ،ومتطلباته في كل كلية ،أو دائرة ،شريطة أال
تقل عن يومين في المرة الواحدة .كما يجوز منحها لمدة يوم واحد لظرف مسبّب
موضحا ً على طلب اإلجازة ،وخالف ذلك تُخصم اإلجازة ،لمدة يومين من رصيد
الموظف.
المادة ( :)17إذا لم َيعُد الموظف إلى عمله بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع ّ
معزز بما
يثبته ،فيُحرم من راتبه عن المدة التي تغيب فيها ،باإلضافة إلى اإلجراء التأديبي الذي
سيتم اتخاذه بحقه ،وعلى المسؤول المباشر أو من ينوب التبليغ عن مثل هذه الحاالت
خالل يومي عمل بحد أقصى.
المادة ( :)18إذا ُمنح الموظف في ال سنة الميالدية إجازة خا صة دون راتب ،أو إجازة مر ضية دون
راتب فيتم تخفيض رصيده من اإلجازة السنوية بنسبة أيام اإلجازة إلى أيام السنة.
المادة ( :)19للمسسسسسسسؤول المباشسسسسسسر أو من ينوب عنه قطع اإلجازة السسسسسسسنوية الممنوحة للموظف إذا
اقتضسسسست مصسسسسلحة العمل ذلك ،على أن يتم تبليغه بذلك رسسسسسمياً ،وتدور أيام القطع إلى
رصيده.
المادة ( )20اإلجازة المرضيّة:
أ .لكل موظف الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوما خالل السنة الواحدة
بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل الجامعة ،ويجوز تجديدها
لمدة أربعة عشسسرة يوما أخرى إذا كان نزيل أحد المسسستشسسفيات أو بناء على تقرير
لجنة طبية تعتمدها الجامعة
ب .ال يجوز للموظف المريض مراج عة المركز الصسسسسسسحي في ال جام عة دون ت قديم
طلب تحويل للمركز الصحي واعتماده إلكترونيا من رئيسه المباشر أو من ينوب
عنه ،ويتم تحويل الطلب إلى دائرة الموارد البشسسرية إلكترونيا عن طريق المركز
الصحي في حال َمنح الموظف إجازة مرضية حتى ولو كانت لساعات.
ج .على الموظف المجاز مرضيا ً من خارج المركز الصحي في الجامعة:
 .1أن يبلغ مسسسسسسؤوله المباشسسسسسر أو من ينوب عنه باسسسسسستخدام البوابة اإللكترونية
الخاصسسسسسسسة بذلك فور حصسسسسسسوله على العذر الطبي من جهة معتمدة ،ويقوم
المسؤول المباشر بتحويله للمركز الصحي
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 .2يقدم النسخة األصلية من التقرير الطبي من جهة طبية معتمدة شخصيا ً فور
عودته من اإلجازة المرضسسسسسسية وبحد أقصسسسسسسى خالل يومي عمل من تاريخ
عودته لطبيب المركز الصحي لمعاينته والتصديق على التقرير
ُ
 .3وفي حال عدم مصسسسسادقة طبيبب المركز الصسسسسحي على التقرير تخصسسسسم مدة
غياب الموظف من رصيد اإلجازة السنوية المستحقة له وفي حالة عدم توفر
رصيد إجازات تخصم من راتبه.
المادة ( :)21إذا مرض الموظف ،واحتاج إلى عالج لمدة طويلة تزيد على شهر ،فتطبق عليه أحكام
الفصسسسل السسسسادس من نظام الموظفين رقم ( )2لعام  ،2010وذلك بعد اسسسستنفاده إجازاته
المرضيّة المقررة ،باإلضافة إلى استنفاده لرصيد إجازته السنوية.
المادة ( :)22أ .تستحق الموظفة الحامل إجازة والدة وأمومة مدتها عشرة أسابيع لتغطية الوضع
بما في ذلك قبله وبعده وفقا ً للمادة  70من قانون العمل األردني ويمنع تشسسسسسسغيلها
قبل انقضاء تلك المدة.
ب .للمرأة الموظفة بعد انتهاء إجازة األمومة المنصسسسسسوص عليها في المادة  70الحق
في أن تأخذ خالل السسسسسنة من تاريخ الوالدة فترة أو فترات مدفوعة األجر بقصسسسسد
إرضاع مولودها الجديد ال يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد ،على
أن تكون سسسسساعة الرضسسسساعة داخل حرم الجامعة إذ كان مولودها في عهدة مربية
حضانة الجامعة.
ج .على الموظفة الحامل:
 .1تبليغ الموارد البشسسسسسسرية من خالل البوابة اإللكترونية بحملها فور علمها بذلك
وبموجب التقرير الطبي ،ليتسسسسسسسنى لها تنظيم العمل مع مركز عملها في فترة
إجازة األمومة.
 .2تبليغ دائرة الموارد البشسسرية من خالل البوابة اإللكترونية بوضسسعها لمولودها
فور اإلنجاب وبموجب تبيلغ الوالدة أو شسسسسسسهادة الميالد وخالل مدة أقصسسسسسساها
أ سبوع من تاريخ اإلنجاب ،ليت سنى لها تنظيم العمل مع مركز عملها في فترة
إجازة االمومة.
 .3مراجعة مؤسسسسسسسسة الضسسسمان االجتماعي بعد الوضسسسع السسسستالم راتبها عن مدة
إجازة األمومة ( )70يوماً ،إذ سيتم َوقف راتبها من الجامعة عن مدة اإلجازة،
كما عليها تقديم التقرير الطبي الالزم لهذه الحالة بعد تصسسسسسسسديقه من المركز
الصحي ،باإلضافة إلى شهادة ميالد الطفل ،وصورة هويتها الشخصية ،إلى
دائرة الموارد البشسسسرية إلرسسسسالها بالطرق الرسسسسمية إلى مؤسسسسسسسسة الضسسسمان
االجتماعي.

د.

على مركز عمل الموظفة الحامل إبالغ دائرة الموارد البشسسسسسسرية بانقطاعها عن
العمل بسسسسسسبب الوضسسسسسع وخالل مدة أقصسسسسساها يومي عمل ،وبمزاولة عملها عقب
انتهاء مدة اإلجازة بوساطة عميد الكلية ،أو مدير الدائرة ،او من ينوب عنهما.

المادة ( :)23إذا َمنَح طبيب المركز الصحي استراحة طبية للعامل لمدة تزيد على ثالث ساعات في
اليوم ،تحسسسب له إجازة مرضسسية ،وأقل من ذلك تُحسسسب له مغادرة مرضسسية ال تخصسسم
من رصسسسسسسيد اإلجازات المرضسسسسسسية للموظف ،على أن ال يتجاوز مجموع المغادرات
المرضية أكثر من ثالث ساعات في الشهر الواحد.
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المادة ( :)24إذا منح الموظف إجازة سنوية بموجب قرار رسمي وتخللها إجازة مرضية ،تقطع
اإلجازة السنوية بعدد أيام اإلجازة المرضية.
المادة ( :)25اإلجازات األخرى ومتطلبات كل منها:

أ.

إجازة التعزية.
تُمنح إجازة التعزية للموظف براتب ،ولمدة ثالثة أيام في حال وفاة أحد أصسسسسوله،
أو فروعه ،أو زوجه ،أو إخوته .وعليه أن يرفق الوثائق المعززة لذلك وهي:
 .1صورة عن شهادة الوفاة.
 .2أو صورة عن نشر إعالن العزاء في الصحف

ب .إجازة الزواج.
تُمنح إجازة الزواج للموظف براتب ،ولمدة خمسسسسسسسة أيام عمل ولمرة واحدة فقط،
ّ
المعززة لهذه اإلجازة مع الطلب وهي:
وعليه أن يرفق الوثائق
عقد الزواج
 .1صورة عن َ
 .2أو صورة عن دفتر العائلة.
 .3أو صورة عن بطاقة دعوة لحضور الزفاف.
ج .إجازة الحج.
 .1تُمنح إجازة الحج للموظف لمدة خمسسسة عشسسر يوم عمل من تاريخ القيام بها،
ولمرة واحدة فقط شريطة أن يكون الموظف قد أمضى عاما ً كامالً في خدمة
الجامعة.
 .2ترفق مع طلب إجازة الحج صسسسسسورة عن تأشسسسسسيرة الحج ،مع إشسسسسسعار بتاريخ
القيام باإلجازة ،وعند عودته من الحج ،على الموظف ان يقدم إقرار عودة
لدائرة الموارد البشرية.
يبتُ الرئيس في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادة
(:)26
المادة ( :)27العمداء والمدراء ومدير الموارد البشرية مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.
المادة ( :)28تلغي هسسسذه التعليمسسسات تعليمسسسات رقم ( )11تعليمسسسات السسسدوام الرسسسسسسسمي ،واإلجسسسازات،
والمغادرات في جامعة البترا لسنة .2015
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تعليمات رقم ( )12لسنة 2016
تعليمات العمل اإلضافي داخل جامعة البترا للعاملين فيها من
غير أعضاء هيئة التدريس ،والمحاضرين المتفرغين فيها
المادة (:)1

تُس ّم ى هذه التعليمات "تعليمات العمل اإلضافي داخل جامعة البترا للعاملين فيها من
غير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين لسنة  ،"2016ويعمل بها ابتدا ًء
من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها المبيّنة
أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا.
الرئيس  :رئيس الجامعة.
 :أي عميد في الجامعة.
العميد
المدير  :مدير أي وحدة ،أو مركز ،أو إدارة في الجامعة.
العاملون  :كل َمن يعمل في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ،والمحاضرين
المتفرغين على أساس التفرغ الكامل.

المادة (:)3

تُطبق هذه التعليمات على العاملين جميعهم في كليات الجامعة ،ومراكزها ،ووحداتها
اإلدارية المختلفة ،كما تطبّق على أعضاء هيئة التدريس الذين يُكلفون بأعمال ذات
صبغَة إدارية ،أو فنية ،أو عملية ليس لها عالقة مباشرة بالعملية التدريسية ،أو اإلدارة
األكاديمية.

المادة (:)4

ت ُ َعدّ أيام الشهر لغاية تطبيق هذه التعليمات ( )30يوماً ،وساعات العمل اليومية الرسمية
( )8ساعات.

المادة (:)5

ي من العاملين في
أ .ال يُنظر في َ
صرف أي مكافأة  -عن أي عمل إضافي  -أل ّ
ّ
الجامعة ،إال بعد الحصول على تكليف خطي مسبق من رئاسة الجامعة ،بنا ًء على
مسوغات العمل ،ومدّته وكلفت ُه
تنسيب العميد ،أو المدير المعني ،يُحدّد فيه
ّ
التقديرية.
ّ
ب .يجب أن تتضمن قرارات التكليف بالعمل اإلضافي اسم الموظف المكلف بهذا
العمل ،ورقمه الوظيفي والمهمة اإلدارية ،والفئة الوظيفية ،ومكافأة الساعة
المستحقة له ،وعدد ساعات العمل اإلضافي اإلجمالية المقدّرة للعمل المطلوب
وتكلفته التقديرية.
صرف مكافأة
وفي حال صدور أكثر من قرار تكليف بالعمل اإلضافي ،أو قرار َ
مقطوعة للعمل اإلضافي ألي من العاملين في الفترة نفسها ،فيجب اإلشارة في
القرار األخير إلى جميع قرارات التكليف الخاصة به عن هذه الفترة.
ج .في حال تكليف أي من العاملين في الجامعة بالعمل اإلضافي لدى أكثر من جهة
مقررة
داخل الجامعة في وقت متزامن ،فيجب أن ال تزيد ساعات العمل اإلضافية ال ّ
على ما ورد في المادة رقم ( ،)9وعلى أن تتحمل كل جهة تكلفة العمل الخاص
بها ،وفي حاالت خاصة يقدرها رئيس الجامعة يمكن أن تزيد على ذلك.

 في جلسته رقم ( ،)2016/4-2015تاريخ 2016/02/07
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د .تتولى وحدة الشؤون المالية وجهاز الرقابة الداخلية إعداد النماذج المطلوبة للعمل
اإلضافي.
المادة (:)6

عم َلها
أَ .يقوم المكلف بالعمل اإلضافي بتعبئة كشوف ساعات العمل اإلضافية التي َ
ُمق ّرا ً قيامه بهذا العمل وفي األوقات المبينة في الكشوف ،ومن ثم يتم اعتماد ُها من
العميد ،أو المدير في الجهة التي كلف بالعمل فيها ،بما يتناسب مع قرار التكليف
الصادر عن رئاسة الجامعة.
زود الشؤون المالية رئاسة الجامعة بتقارير مالية شهرية ،ت ُبين فيها تكلفة األعمال
ب .ت ُ ّ
اإلضافية الشهرية والتراكمية – للشهور السابقة – في كليات الجامعة ،ومراكزها
صلة لكل جهة منها.
العلمية ،ووحداتها اإلدارية المختلفة مف ّ

المادة (:)7

أ .تُحسب لكل ساعة عمل إضافي يعملها أي من العاملين المشمولين بأحكام هذه
التعليمات خارج أوقات الدوام الرسمي ،وأيام العطل مكافأة تُحسب وفق ما ينص
عليه قانون العمل والعمال.
ب .يتقاضى من يُكلف أو يُعين بصفة قائم باألعمال بأي مهام إدارية المكافأة التي
يتقاضاها األصيل ،شريطة أن يكون قد صدر قرار بمنحه مكافأة تعادل عالوة بدل
التمثيل التي تُمنح لألصيل.

المادة (:)8

أ .في الحاالت التي تتطلب إنجاز أعمال طارئة وال تتحمل االنتظار ،يتم التكليف
بالعمل اإلضافي الحقا ً لقاء مكافأة مقطوعة ُمحدّدة عند إصدار قرار التكليف بنا ًء
ومسوغاته ومقدار
على تنسيب العميد أو المدير ،مبينا ً فيه طبيعة العمل ،ومدته
ّ
المكافأة.
ب .ال تُصرف أي مكافآت عمل إضافي للعاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم العمل
بنظام التناوب ،بحيث يُحسب أجر ساعة العمل اإلضافي لكل منهم وفقا ً لمسمى
وظيفته األصلي ،أو فئته الوظيفية.

المادة (:)9

يكون الحدّ األقصى لساعات التكليف ( )40ساعة عمل فعلية في الشهر ،تحسب من
تاريخ بدء التكليف ،ويمكن في حاالت خاصة يقدّرها رئيس الجامعة أن تزيد على ذلك.

المادة ( :)10للمكلفين بالقيام بأعمال ذات طبيعة إدارية أو فنية مكافأة ُمحدّدة يحددها الرئيس.
المادة ( :)11ال تُصرف أي مكافأة مالية عن العمل اإلضافي الذي يقوم به أي من العاملين في
الجامعة ،في اليوم الذي يكون ُمجازا ً فيه إال بقرار من الرئيس.
المادة ( :)12يُحسم من ساعات العمل اإلضافي في أيام الدوام الرسمي نصف ساعة بعد كل ()6
ساعات عمل متواصل سواء أكانت ساعات عمل عادية أم إضافية ،ويُطبق هذا الحسم
على ساعات العمل اإلضافية التي تتم في أيام الدوام الصيفي وما بين الفصلين ،كما
يطبق على الجهات التي يكون الدوام فيها لغاية الساعة الثالثة.
المادة ( :)13تنتهي جميع قرارات التكليف بالعمل اإلضافي ُحكما ً في  12/31من كل عام ،وذلك ما لم
تكن تلك القرارات مرتبطة بالتكليف لمدة أقل ،أو لفصل دراسي ُمعين وفي هذه الحال
تنتهي بنهاية تلك المدّة ،أو ذلك الفصل.
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المادة ( :)14في حال التكليف لفصل دراسي ُمعين تكون بداية التكليف من تاريخ بدء التدريس في
ذلك الفصل ،وتنتهي في آخر يوم تنتهي فيه االمتحانات حسب التقويم الجامعي ،ما لم
يرد كتاب من العميد أو المدير يشير إلى انتهاء العمل قبل ذلك التاريخ.
ي من العاملين مع حجم العمل
المادة ( :)15في حال عدم تناسب ساعات العمل اإلضافي المكلف بها أ ح
المن َجز ،فيحق للعميد /المدير المعني أن يُخفض هذه الساعات بما يتناسب وحجم العمل
المنجز.
المادة (:)16

يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد فيها نص من هذه التعليمات.

المادة (:)17

تُلغي هذه التعليماتُ أي تعليما ٍ
ت سابق ٍة ،أو قرارات ،أو إجراءات تنفيذية تتعارض مع
مضمونها.
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تعليمات رقم ( )13لسنة 2016
تعليمات االنتقال والسفر في جامعة البترا
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات االنتقال والسفَر في جامعة البترا لسنة  ،"2016ويُعمل
بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة .

المادة (:)2

صصة لها
يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخ ّ
أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :مجلس األمناء
المجلس
 :رئيس الجامعة
الرئيس
عضو
هيئة  :العامل في الجامعة المعين بموجب نظام الهيئة التدريسية رقم ()1
التدريس
لعام 2009
 :العامل في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس
الموظف

المادة (:)3

أ .ت ُصرف لرئيس مجلس األمناء ،وأعضاء المجلس ،ورئيس الجامعة ،ونائب رئيس
سفَر في درجة رجال األعمال سواء أكان السفر بالطائرة أم بأي
الجامعة تذاكر َ
وسيلة نقل أخرى ،وذلك عند قيامهم بأعمال رسمية للجامعة.
سفَر بالدرجة التي يراها رئيس الجامعة.
ب .ت ُصرف ألعضاء الوفد تذاكر َ
ج .للرئيس اتخاذ ما يراه مناسبا في الحاالت التي يشترك فيها أشخاص من خارج
الجامعة ،ضمن الوفود المرسلة من الجامعة في مه ّمة رسمية.
د .ت ُغطي الجامعة رسوم التأشيرة والمغادرة ،والتأمين الصحي ،ومواصالت المطار
إلى مكان اإلقامة ،ومنها.
يُصرف للعمداء ،وأعضاء الهيئة التدريسية ،والموظفين ،تذاكر سفر أو أ ُجرة سفر
بالدرجة السياحية ،سواء أكان السفر بالطائرة أم بالسيارة أم بأي وساطة أخرى من
وسائط النقل داخل المملكة أو خارجها ،وذلك عند قيامهم بأعمال رسمية للجامعة،
ص ْرف تذاكر السفر بدرجة رجال األعمال.
وللرئيس في حاالت خاصة َ

المادة (:)4

المادة (:)5

يُصرف لمن يُكلفون بمهمات رسمية مياومات على النحو اآلتي:
البيـــــــــــان

رئيس مجلس األمناء ،ورئيس الجامعة
أعضاء المجلس ،ونائب رئيس الجامعة
العمداء
األساتذة ،ورؤساء األقسام األكاديمية ،ونواب العمداء
األساتذة المشاركون ،والمساعدون ،وموظفو الدرجة األولى
أقرت في جلسته رقم ( )2017/2016-1بتاريخ  2016/11/23قرار رقم ()2017/8-2016
ّ 

ما لم يحدد عقد خاص خالف ذلك.
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المياومات خارج األردن بالدينار عن كل ليلة
مبيت
400
350
300
250
200

المدرسون ،وموظفو الدرجة الثانية فما دون
موظفو العقود الخاصة

150
صرف لهم بما يساوي الرتب المماثلة
يُ َ

المادة (:)6

أ .إذا أوفد أحد العاملين في الجامعة بمهمة رسمية ،وكان في ضيافة الجهة الموفد
المقررة بمقتضى أحكام المادة ( )5من هذه
إليها ،فإنه يتقاضى  %50من المياومة
ّ
التعليمات.
ب .وإذا كانت ضيافة الجهة الموفَد إليها غير عينيّة ،وكان المبلغ الذي تدفعه له أقل من
المياومة التي يستحقها بموجب هذه التعليمات ،فإنه يتقاضى من الجامعة الفرق
بينهما.
ج .وفي الحاالت التي تتجاوز نفقات اإلقامة المياومة المقررة بمقتضى أحكام المادة
( ،)5يُصرف بدل نفقات اإلقامة المناسبة مضافا ً إليها  %50من المياومات.

المادة (:)7

للرئيس تغطية ما يراه مناسبا في ما يتعلق بالمصروفات اإلضافية التي قد يتحملها ممثلو
الجامعة ،ومندوبوها ووفودها الرسمية في أثناء تمثيلهم للجامعة في الخارج ،والتي
تكون ضرورية ،وال تتعلق بالمصاريف الشخصية.

المادة (:)8

إذا ُو ّجهت دعوة رسمية إلى أحد العاملين في الجامعة للسفر خارج المملكة من
الحكومات ،والمؤسسات والهيئات األجنبية والمؤتمرات فعليه:
أ .الحصول على موافقة رئيس الجامعة،
ب .وفي حاالت خاصة ،للرئيس تغطية جزء من مياوماته على أن ال تتجاوز %50
المقررة بمقتضى أحكام المادة ( )5من هذه التعليمات.
من المياومات
ّ
ج .للرئيس ّ
البت في تغطية أجور السفر ،أو بعض منها.

المادة (:)9

ت ُغطي الجامعة أجور سفر عضو هيئة التدريس األردني ،وزوجته ،وثالثة من أوالده
م ّمن هم دون ّ
سن الثامنة عشرة من مكان إقامته في الخارج إلى األردن حين التعاقد،
ولمرة واحـدة.

المادة ( :)10ت ُغطي الجامعة لعضو هيئة التدريس غير األردني ،ولزوجته ،وثالثة من أوالده م ّمن
هم دون ّ
سن الثامنة عشرة أجور سفرهم الفعلية إلى األردن في بداية العقد ونهايته،
شريطة حضورهم لإلقامة معه ،وأن ال تقل اإلقامة عن ستة شهور.
المادة (:)11

يستثنى من هذه التعليمات ممن يكلفوا بالسفر عن طريق مشاريع االتحاد االوروبي او
برامج تبادل الخبرات او المشاريع االخرى المشابهة.

يقرر رئيس الجامعة ما يراه مناسبا
المادة ( :)12في األحوال التي لم تتناولها أحكام هذه التعليمات ّ
في كل حال.
المادة ( :)13تلغي هذه التعليمات تعليمات رقم ( )13لسنة .172014

أقرت في جلسته رقم ( )4-2014بتاريخ 2014/04/16
ّ 17
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تعليمات رقم ( )14لسنة 2016
تعليمات جائزة جامعة البترا للموظف ال ُمتميز
المادة (:)1

ت ُس ّمى هذه التعليمات تعليمات جائزة جامعة البترا للموظف المتميّز لسنة  ،2016ويُعمل
بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبيّنة لها أدناه ،ما لم تدل
القرينة على خالف ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا
الرئيس  :رئيس الجامعة
 :نائب الرئيس للشؤون األكاديمية
النائب
الموظف  :الموظف العامل في الجامعة
الجائزة  :جائزة جامعة البترا للموظف المتميز
اللجنة  :لجنة الجائزة
المادة (:)3

أ .يقوم مجلس الكلية في الجامعة بت َسمية ُمرشح واحد من ضمن المتقدّمين لنيل الجائزة
من العاملين في الكلية من غير الهيئة التدريسية ،وفق المعايير الواردة في المادة
( )8من هذه التعليمات.
ب .يقوم مدير الوحدة أو الدائرة ،أو المركز في الجامعة بتسمية مرشح واحد من ضمن
المتقدّمين لنيل الجائزة من العاملين في الدائرة ،أو المركز وفق المعايير الواردة في
المادة ( )8من هذه التعليمات
ج .يتم ترشيح مديري الوحدات ،والدوائر ،والمراكز من النائب.

المادة ( :)4تُشكل لجنة برئاسة رئيس الجامعة ،وعضوية نائب الرئيس ،وثالثة من رؤساء مراكز
العمل في الجامعة ،يختارهم مجلس العمداء.
المادة (:)5

سوغات االختيار،
ت ُقدّم اللجنة المرشح األول للجائزة إلى مجلس العمداء مع ذكر ُم ّ
وأسماء المرشحين اآلخرين التخاذ القرار المناسب.

المادة ( :)6يتم منح "الجائزة" في أثناء مراسم حفل تخريج الطلبة في ذلك العام ،وتتكون الجائزة
من:
ّ
أ .شهادة تقدير موقعة من رئيس الجامعة.
ب .درع التميّز في األداء الوظيفي.
ج .مكافأة مالية مقدارها (ألف دينار).
المادة (:)7

ال يجوز للفائز بالجائزة أن يتقدّم مرة أخرى إال بعد مرور خمس سنوات.

المادة ( :)8شروط الترشيح للجائزة:
أ .أن يكون قد أمضى في عمله ما ال يقل عن ( 5سنوات) متواصلة في الجامعة.
ب .أال يقل تقديره في التقرير السنوي الذي يعدّه رئيسه عن (ممتاز) لثالث سنوات
متتالية.
 أقرت في جلسته رقم ( )2016/4-2015بتاريخ 2016/02/07
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ج .أال يكون قد صدر بحقّه " لفت نظر" أو "إنذار في السنوات الثالث األخيرة" أو
أحكام قضائية من أي نوع.
د .أن يكون مبادرا ً في كل ما من شأنه رفع اسم الجامعة ،وتحسين سمعتها في الداخل
والخارج.
المادة ( :)9ت ُعت َمد المعايير اآلتية لتقييم المرشحين:
#
1
2
3
4

المعايير

مدة الخدمة
التقرير السنوي
الريادة والمبادرة
المشاركة في النشاطات المختلفة في
الجامعة

العالمة ()%
20
50
20
10

المادة ( :)10يجوز لمجلس العمداء حجب الجائزة ،إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لمنح الجائزة.
المادة (:)11

تلغي هذه التعليمات ،تعليمات جائزة جامعة البترا للموظف المتميز رقم ( )29لعام
.2009
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تعليمات رقم ( )15لسنة 2016
تعليمات التأمين الصحي للعاملين في جامعة البترا
المادة (:)1

تُس ّم ى هذه التعليمات تعليمات التأمين الصحي للعاملين في جامعة البترا لسنة ،2016
ويُعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المذكورة أمامها ،ما لم تدل القرينة على خالف
ذلك:
 :جامعة البترا الخاصة.
الجامعة
 :مجلس أمناء الجامعة.
المجلس
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
 :اللجنة المشرفة على تطبيق هذه التعليمات ،التي يُؤلفها الرئيس.
لجنة التأمين
ً
متفرغا في الجامعة ،ويرغب في االشتراك
 :كل َمن يعمل
المشترك
ّ
بالتأمين الصحي.
 :زوج المشترك ،وأوالده ،وبناته في المملكة األردنية الهاشمية،
المنتفع
ً
ّ
الذين ال يتقاضون أجرا ،ولم يتجاوزوا سن الحادية والعشرين.
 :شركة التأمين المتعاقد معها.
الشركة
المبرم مع الشركة.
التأمين  :عقد اتفاق التأمين
وثيقة
َ
الصحي
 :المركز الصحي في َح َرم الجامعة
المركز الصحي

المادة (:)3

يُ َعدّ اشتراك التأمين في هذه التعليمات اختياريّا سنويّا لمن يرغب من العاملين في
الجامعة ،ويهدف إلى تقديم الخدمة الطبية الضرورية للمشتركين من فحوص سريرية،
ومخبرية ،وشعاعية ،وأدوية ،وعمليات جراحية لدى الجهات الطبية المعتمدة من شركة
التأمين المتعاقد معها.

المادة (:)4

رسوم االشتراك في التأمين الصحي:
يُحسم ( %1.5واحد ونصف في المائة) من إجمالي راتب المشترك وعالواته ،باإلضافة
إلى حسم ( %4/3ثالثة أرباع في المائة) عن الزوجة المنتفعة ،باإلضافة إلى حسم
( % 12نصف في المائة) عن كل ولد ،أو بنت منتفعين من التأمين الصحي بموجب هذه
التعليمات.

المادة (:)5

يُحدد سقف العالج لكل من درجات التأمين الص ّحي بشكل واضح في وثيقة التأمين،
ويتحمل المشترك جميع المبالغ التي تتجاوز سقف العالج المحدّد في الوثيقة.

المادة (:)6

درجات التأمين الصحي:
تكون درجات التأمين الصحي (درجتين) أولى وثانية ،وفي حال اختيار المشترك لدرجة
أعلى ،فإنه يتحمل فرق التكلفة بين الدرجات.

المادة (:)7

يلتزم كل مشترك بتقديم البيانات ،والوثائق الالزمة للشركة ،ويُ َعدّ هذا أساسا ً لقبول
التأمين.

 في جلسته رقم ( ،)2016/4-2015تاريخ 2016/02/07
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المادة (:)8

نص وثيقة التأمين ،وأما التأمين الصحي
تُعَدّ السبعين عاما ً خاصة بتأمين الحياة حسب ّ
فيكون حسب وثيقة المتعاقد معها .وهذا النص موجود في عقد العمل.

المادة (:)9

تُطبق بنود وثيقة التأمين داخل المملكة األردنية الهاشمية ،كما ت ُطبق أيضا ً على
المشتركين خارج األردن إذا كانوا في عمل رسمي.

المادة ( :)10أ .يَخضع االنسحاب من التأمين الصحي للبنود الواردة في وثيقة التأمين الصحي.
ب .عند انتهاء خدمة المشترك ،عليه إعادة بطاقات التأمين الصحي الخاصة به وبعائلته
إلى جهة االختصاص ،وال يجوز له استعمالها ،وغير ذلك ،فإنه يتحمل نفقات العالج
كافة التي تترتب عليه نتيجة هذا االستعمال ،ابتدا ًء من تاريخ انتهاء خدمته ،وحتى
تاريخ تسليمه للبطاقات.
المادة (:)11

تلغي هذه التعليمات ،تعليمات التأمين الصحي للعاملين في جامعة البترا رقم ( )11لسنة
.2010
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تعليمات رقم ( )16لسنة 2016
تعليمات التأمين الصحي لطلبة جامعة البترا
المادة (:)1

ت ُس ّمى هذه التعليمات تعليمات التأمين الصحي لطلبة جامعة البترا لسنة  ،2016ويُعمل
بها ابتدا ًء من تاريخ إقراراها من مجلس الجامعة.18

المادة (:)2

يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعانــي المخصصة لها أدناه ،ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا
الجامعة
 :مجلس أمناء الجامعة
المجلس
 :رئيس الجامعة
الرئيس
التأمين  :اللجنة التي يُشكلها رئيس الجامعة ،وتكون مه ّمتها اإلشراف
لجنة
على تطبيق هذه التعليمات.
الصحي
 :كل طالب منتظم في الجامعة.
الطالب
 :المركز الصحي في َح َرم الجامعة.
المركز
التأمين  :عقد اتفاق التأمين المبرم مع الشركة
عقد
الصحي
َ
 :شركة التأمين المتَعاقدة معها الجامعة ألغراض التأمين
الشركة
الصحي.
يهدف التأمين الصحي إلى تقديم الخدمة الطبية الضرورية للطلبة من فحوص سريرية،
ومخبرية ،وشعاعية ،وأدوية ،وعمليات جراحية لدى الجهات الطبية المعتمدة من
الشركة.

المادة (:)4

ي ،ويتم تحديد رسوم االشتراك ضمن
االشتراك في التأمين الصحي للطالب إجبار ّ
رسوم الخدمات المدفوعة في بداية كل فصل دراسي.

المادة (:)5

يكون التأمين الصحي ساري المفعول مع بدء الدراسة في الفصل الدراسي المس ّجل به
الطالب ،بما في ذلك الفصل الصيفي ،وينتهي بانتهاء اليوم األخير لوثيقة التأمين الصحي
في  08/31من كل عام دراسي ما لم يكن خاضعا ً للعالج داخل المستشفى.

المادة (:)6

تكون اإلقامة في المستشفى في الدرجة الثانية ،ومع مراعاة المادة الخاصة
باالستثناءاتّ ،
فإن الحدّ األقصى الذي تتحمله الشركة سنويا لكل طالب تحدّده وثيقة
التأمين الصحي.

المادة (:)7

ض ع كل طالب في حال التحاقه بالجامعة لفحص طبي شامل في المركز الصحي،
يَخ َ
وفق نموذج خاص يُعدّ لهذا الغرض.
ت ُقدم الخدمة الطبية من الجهات الطبية المعت َمدَة من الشركة.
تكون البطاقة الجامعية الوثيقة الوحيدة المعت َ َمدة ألغراض التأمين الصحي.
تتكون الخدمات الطبية مما يأتي:
 .1تقديم العناية الطبية في المركز الصحي.

المادة (:)3

أ.
ب.
ج.
د.

 18أقرت في جلسته رقم ( )2016/4-2015بتاريخ 2016/02/07
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.2
.3

.4

.5
.6
.7

التحويل إلى الجهة الطبية المختصة التي تستلزمها حالة الطالب المريض عند
الضرورة من طبيب المركز الصحي.
التحويل إلى المستشفيات المعتمدة من أطباء المركز الصحي للحاالت
العاجلة ،أو الطبيب االستشاري الذي أرسل الطالب إليه لالستشارة ،وذلك
إلجراء المعالجة ،والعمليات الجراحية حسب الحاجة ،وفي الدرجة الثانية.
وفي حال اختيار الطالب درجة أعلى ،فإنّه يتحمل فرق التكاليف ،كما يتحمل
النفقات األخرى غير العالجية كالهاتف ،والمأكوالت اإلضافية التي يطلبها،
والمرطبات وأي أشياء أخرى ال تتعلق بالعالج ،كما أن الشركة ال تتحمل
نفقات المرافق للمريض بالمستشفى بأي حال.
في الحاالت الطارئة التي يتعذّر معها مراجعة طبيب (المركز الصحي) (بعد
الدوام الرسمي للمركز الصحي) ،يراجع الطالب طوارئ أحد المستشفيات
المعت َمدة ،وعليه إبراز البطاقة الخاصة بالطالب السارية المفعول .وتقوم
المشرفة المناوبة في السكن الداخلي بمرافقة الطالبة المقيمة في السكن
الداخلي ،أ ّما الطالب غير المقيم في السكن ،فيُمكنه مراجعة طوارئ أي من
المستشفيات المعتمدة ،شريطة أن تكون الحالة طارئة فعالً .وعلى الطالب
إرفاق التقرير الذي يُثبت أن الحالة كانت طارئة فعالً ،وإال فإن مدير المركز
الصحي ال يعتمدها حالة طارئة ،ويتحمل الطالب نفقاتها ،كما ال ت ُعتمد اإلجازة
المرضية إن وجدت.
ال يُغطي التأمين الصحي زيارات األطباء للمنازل ،إال في حاالت الضرورة
القصوى التي تقبلها لجنة التأمين الصحي.
ال تتح ّمل الشركة نفقات جهة طبية غير معت َمدة ،إال إذا تمت اإلحالة من طبيب
اختصاصي معتمد لسبب تقبله ،وتوافق عليه لجنة التأمين الصحي ،حيث
المقرر بموجب تعليمات التأمين الصحي.
تتحمل الشركة الحدّ األدنى
ّ
ال يش َم ل التأمين الصحي المعالجة خارج المملكة األردنية الهاشمية ،وال
تش َمل المواد غير المسجلة لدى وزارة الصحة في المملكة األردنية الهاشمية.

المادة (:)8

يحدّد عقد التأمين الصحي الحاالت التي ال يَش َملها التأمين الصحي بشكل واضح.

المادة (:)9

أ .تتألف لجنة التأمين الصحي للطلبة من:
 .1نائب الرئيس ،أو َمن يُنيب عنه – رئيسا.
 .2عميد شؤون الطلبة.
 .3مدير الشؤون المالية.
 .4مدير الموارد البشرية.
 .5طالب يمث ّل مجلس اتحاد الطلبة.
 .6مدير المركز الصحي  -أمينا لسر اللجنة.
بّ .
ينظم رئيس اللجنة اجتماعاتها كلّما تطلب األمر ذلك.
ج .تكون مهام اللجنة كما يأتي:
 .1إصدار الترتيبات التفصيلية لتنفيذ هذه التعليمات.
 .2الموافقة على البطاقات ،والنماذج ،واألضابير الالزمة.
 .3التأكد من االلتزام بتعليمات التأمين الصحي.
 .4النظر في الحاالت الطارئة ،والنظر في القضايا المحالة إليها بموجب هذه
التعليمات.
 .5متابعة المخالفات ،وتوقيع العقوبات.
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المادة ( :)10ت ُصرف األدوية الالزمة من صيدلية المركز الصحي ،وفي حالة عدم توافر العالج في
بوصفة من طبيب المركز من الصيدليات
صيدلية المركز ،ت ُصرف األدوية الالزمة َ
المعت َمدة.
المادة ( :)11يبت رئيس الجامعة بتنسيب من لجنة التأمين الصحي في الحاالت التي ال تنطبق عليها
نصوص هذه التعليمات.
المادة ( :)12تلغي هذه التعليمات ،تعليمات التأمين الصحي لطالب جامعة البترا رقم ( )12لسنة
.2009
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تعليمات رقم  17لسنة 2017
تعليمات َم ْنح درجة البكالوريوس في جامعة البترا
المادة (:)1

المادة (:)2
المادة (:)3

أ .ت ُس ّمى هذه التعليمات "تعليمات َم ْنح درجة البكالوريوس في جامعة البترا لسنة
 ،19"2017ويُعمل بأحكامها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.20
ب .يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعانــي المخصصة لها أدناه،
ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :عميد الكلية الملتحق بها الطالب.
العميد
 :أي من كليات الجامعة.
الكلية
 :القسم األكاديمي في الكلية.
القسم
 :الفصل األول ،أو الثاني من كل عام جامعي.
الفصل
االعتيادي
ت َسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة المنتظمين ،والمس ّجلين للحصول على درجة
البكالوريوس في كليات الجامعة ،ويُعَدّ الطالب مسؤوالً عن االطالع عليها ،وعلى
النشرات جميعها المتعلقة بها.
تتكون الجامعة إلى حين إنشاء كليات أخرى ،من الكليات واألقسام اآلتية:
الكليــة
كلية اآلداب والعلوم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
كلية العمارة والتصميم .1
.2
.3
.4
كلية العلوم اإلدارية .1
والمالية
.2
.3
.4
.5
.6
كلية الصيدلة والعلوم .1
الطبية
.2
.3

القســم
قسم اللغة العربية وآدابها
قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
قسم العلوم التربوية
قسم الكيمياء
قسم اللغات الحديثة
قسم الرياضيات
قسم هندسة العمارة
قسم التصميم الداخلي
قسم التصميم الجرافيكي
قسم التحريك والوسائط المتعددة
قسم إدارة األعمال
قسم العلوم المالية والمصرفية
قسم المحاسبة
قسم ذكاء األعمال وتحليل البيانات
قسم التسويق
قسم األعمال والتجارة اإللكترونية
قسم الكيمياء الطبية الصيدالنية والعقاقير
قسم الصيدالنيات ،والصيدلة التقنية
قسم األدوية ،والعلوم الطبية الحيوية

 19أقرت في جلسته رقم ( )2017/2016-2بتاريخ  2017/04/05قرار رقم ()2017/13-2016
 20أقرت في جلسته رقم ( )2018/3-2017بتاريخ  2018/03/26قرار رقم ()2018//5-2017
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كلية
المعلومات

كلية الحقوق
كلية اإلعالم
كلية الهندسة

.4
تكنولوجيا .1
.2
.3
.4
.1
.2
.1
.2
.1

قسم التغذية
قسم علم الحاسوب
قسم نظم المعلومات الحاسوبية وأمن
المعلومات .
قسم هندسة البرمجيات
قسم علم البيانات والذكاء االصطناعي
قسم القانون العام
قسم القانون الخاص
قسم اإلذاعة والتلفزيون
قسم الصحافة واإلعالم الرقمي
قسم الهندسة المدنية

المادة ( :)4أ .ت ُمنَح درجة البكالوريوس بقرار من مجلس العمداء.
ب .يُق ّر مجلس العمداء الخطط الدراسية المؤدية إلى الحصول على درجة
البكالوريوس في التخصصات التي تقدّمها أقسام الجامعة ،بناء على تنسيب
مجالس األقسام ،ومجالس الكليات ،وتنسيب لجنة الخطط الدراسية في
ور ْفعها لمجلس العمداء إلقرارها.
الجامعةَ ،
ج .1 .ت ُوضع الخطط الدراسية على أساس نظام الساعات المعت َمدة.
 .2ت ُحدد لكل مادة من مواد الخطط الدراسية ( )3ساعات معت َمدة ،ويجوز
بقرار من مجلس العمداء أن تقل ،أو تزيد على ذلك.
َ .3يجري تقويم الساعات المعتمدة لكل مادة على أساس أن المحاضرة
األسبوعية ،أو الندوة هي ساعة معتمدة ،أ ّما ساعات المختبرات،
والتطبيق فيجري تقويمها لكل مادة على حدة ،وفي جميع الحاالت ال يقل
حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين تطبيقيتين ،أو ساعتي مختبر.
د .يكون الحدّ األدنى لعدد الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة
البكالوريوس في تخصصات الجامعة كما يأتي:

كلية اآلداب والعلوم
تخصص اللغة العربية وآدابها
تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها
تخصص اللغة اإلنجليزية  /الترجمة
تخصص اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابهما
تخصص معلم صف
تخصص تربية الطفل
تخصص الكيمياء
تخصص الرياضيات
كلية العمارة والتصميم
تخصص هندسة العمارة
تخصص التصميم الداخلي
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( )135ساعة معتمدة
( )135ساعة معتمدة
( )135ساعة معتمدة
( )135ساعة معتمدة
( )135ساعة معتمدة
( )135ساعة معتمدة
( )132ساعة معتمدة
( )132ساعة معتمدة
( )165ساعة معتمدة
( )143ساعة معتمدة

تخصص التصميم الجرافيكي
تخصص التحريك والوسائط المتعددة
كلية العلوم اإلدارية والمالية
تخصص إدارة األعمال ( متوفر بالمسارين  :اللغة العربية – اللغة

( )132ساعة معتمدة

تخصص التسويق
تخصص ذكاء األعمال وتحليل البيانات
تخصص العلوم المالية والمصرفية
تخصص المحاسبة ( متوفر بالمسارين  :اللغة العربية – اللغة

( )132ساعة معتمدة
( )132ساعة معتمدة
( )132ساعة معتمدة
( )132ساعة معتمدة

تخصص األعمال والتجارة اإللكترونية
كلية الصيدلة والعلوم الطبية
تخصص الصيدلة
تخصص التغذية السريرية والحميات
كلية تكنولوجيا المعلومات
تخصص علم الحاسوب
تخصص نظم المعلومات الحاسوبية
تخصص هندسة البرمجيات
تخصص شبكات الحاسوب
تخصص علم البيانات والذكاء االصطناعي
كلية الحقوق
تخصص الحقوق
كلية اإلعالم
تخصص اإلذاعة والتلفزيون
تخصص الصحافة واإلعالم الرقمي
كلية الهندسة
تخصص الهندسة المدنية

( )132ساعة معتمدة

( )137ساعة معتمدة
( )137ساعة معتمدة

االنجليزية )

االنجليزية )

المادة (:)5

( )166ساعة معتمدة
( )136ساعة معتمدة
( )134ساعة معتمدة
( )133ساعة معتمدة
( )133ساعة معتمدة
( )133ساعة معتمدة
( )133ساعة معتمدة
( )141ساعة معتمدة
( )135ساعة معتمدة
( )135ساعة معتمدة
( )160ساعة معتمدة

الخطة الدراسية:
أ .تتكون الخطة الدراسية لكل تخصص ت ُمنح فيه درجة البكالوريوس من:
 .1متطلبات الجامعة:
صص لها ( )24ساعة معتمدة ،موزعة على متطلبات جامعة إجبارية،
يُخ ّ
ويُخصص لها ( )12ساعة معتمدة ،و ُمتطلبات اختيارية ،ويُخصص لها ()12
ساعة معتمدة ،ويمكن تعديل المتطلبات االختيارية بقرار من مجلس العمداء،
وفقا للبند (-4ب) من هذه التعليمات ،وهذه المتطلبات هي:
متطلبات الجامعة اإلجبارية " 12ساعة"
رقم المادة عنوان المادة عدد الساعات
 9400100التربية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
3
3
 9400111لغة عربية ()1
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات الجامعة االختيارية " 12ساعة"
التصنيف

رقم المادة
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عنوان المادة

س.م

الحضارة االنسانية

العلوم اإلنسانية

العلوم االجتماعية
واالدارية

العلوم والتكنولوجيا
والصحة والفنون

9400103
 9400112لغة عربية ()2
 6-3ساعات
 9400122لغة إنجليزية ()2
 9400191مبادئ االتصال
 9700102حقوق اإلنسان
 9300104الريادة واالبداع
 9400104علوم سياسية
 6-3ساعات
 9400106التفكير الناقد
والقضية
 9400133القدس
الفلسطينية
 9400171مدخل إلى علم االجتماع
 9100101العلم والحياة
 9200101مدخل الى الفنون
 6-3ساعات
الجميلة
 9500101االسعافات األولية
 9500111الغذاء والتغذية في
حياتنا
 9600101مهارات حاسوبية
المجموع
 24ساعة

 .2متطلبات الكلية:
يختلف عدد ساعاتها وتوزيعها حسب الكليات ،وتوزع بين متطلبات كلية
إجبارية ،واختيارية ،أو متطلبات كلية إجبارية فقط.
 .3متطلبات التخصص:
يختلف عدد ساعاتها باختالف ُخطط األقسام العلمية ،وتتوزع بين متطلبات
تخصص إجبارية واختيارية ،ومتطلبات تخصص مساندة في بعض
صصات.
التخ ّ
 .4متطلبات حرة:
وهي مواد يختارها الطالب مما تعرضه أقسام الجامعة ،وت ُخصص لها ساعات
معتمدة حسب خطط األقسام العلمية ،وإذا درس الطالب أكثر من هذه الساعات،
يُحسب له في معدله التراكمي أعلى تقدير حصل عليه وفق خطته الدراسية.
ب امتحانات المستوى
 .1امتحان مستوى اللغة العربية:
 على جميع الطلبة عند التحاقهم بالجامعة ،أن يتقدّموا المتحان مستوى في
اللغة العربية ،في المواعيد التي تحدّدها الجامعة ،لقياس مهاراتهم األساسية.
 إذا لم ينجح الطالب في امتحان مستوى اللغة العربية ،أو لم يتقدّم لالمتحان
في العام الدراسي األول ،فعليه أن يدرس منتظما ً  -ولمدّة فصل دراسي
واحد  -مادة استدراكية للتقوية رقمها ( )9401099ووزنُها ( )3ساعات
معتمدة ،ال تدخل في معدله التراكمي ،وال في عدد الساعات المطلوبة
للتخرج ،ويقدّم امتحانا ً فيها ،يؤ ّهله النجاح فيه للتسجيل في مادة لغة عربية
(.)1
 .2امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية:
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 على جميع الطلبة عند التحاقهم بالجامعة أن يتقدّموا المتحان ُمستوى في
اللغة اإلنجليزية ،في المواعيد التي تحدّدها الجامعة ،لقياس مهاراتهم
األساسية.
 إذا لم ينجح الطالب في امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية ،أو لم يتقدم
لالمتحان في العام الدراسي األول ،فعليه أن يدرس منتظما ً  -ولمدّة فصل
دراسي واحد  -مادة استدراكيه للتقوية رقمها ( )9402099ووزنُها ()3
ساعات معتمدة ،ال تدخل في معدله التراكمي ،وال في عدد الساعات
المطلوبة للتخرج ،ويقدّم امتحانا ً فيها ،يؤهله النجاح فيه للتسجيل في مادة
لغة إنجليزية (.)1
 يعفى الطالب الحاصل على الشهادة الثانوية األجنبية ،الصادرة باللغة
اإلنجليزية ،من التقدم المتحان مستوى اللغة اإلنجليزية ،ويعفى كذلك من
دراسة مادة اللغة اإلنجليزية االستدراكية.
 يُعفى الطالب الذي اجتاز امتحان التوفل (( )TOEFLأو أي امتحان آخر
من المستوى نفسه) من التقدّم المتحان المستوى في اللغة اإلنجليزية ،إذا
المدرجة أدناه في أحد هذه االمتحانات:
حقّق العالمات
َ
IELTS
5
-

Internet - Based
61

Computer - Based
173

Paper - Based
500

يُعفى الطالب الذي اجتاز االمتحان الوطني المكافئ للغة االنجليزية
المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للقبول في برامج
الدراسات العليا من التقدّم المتحان المستوى في اللغة اإلنجليزية ،إذا حقّق
عالمة  %50فما فوق.21
.3امتحان مستوى المهارات الحاسوبية:
 على جميع الطلبة عند التحاقهم بالجامعة أن يتقدّموا المتحان ُمستوى
في مهارات الحاسوب ،في المواعيد التي تحدّدها الجامعة ،لقياس
مهاراتهم األساسية.
 إذا لم ينجح الطالب في امتحان مستوى المهارات الحاسوبية ،أو لم
يتقدم لالمتحان في العام الدراسي األول ،فعليه أن يدرس منتظما ً -
ولمدة فصل دراسي واحد-مادة استدراكية للتقوية رقمها ()9601099
ووزنُها ( )3ساعات معتمدة ،ال تدخل في معدله التراكمي ،وال في
عدد الساعات المطلوبة للتخرج ،ويقدم امتحانا ً فيها ،يؤهله النجاح فيه
للتسجيل في مادة مهارات حاسوبية ،ضمن خطته الدراسية.
 يُعفى الطالب الحاصل على شهادة رخصة قيادة الحاسوب الدولية
( )ICDLأو ما يعادلها ،من تقديم امتحان مستوى المهارات
الحاسوبية.
ي من امتحانات المستوى المشار إليها سابقا إذا
يُعَدّ الطالب راسبا في أ ّ
مسوغا ً ،فعليه التقدم
غيابه
كان
حال
وفي
لها.
المقرر
غاب عن االمتحان
ّ
 -في فترة أقصاها أسبوع من تاريخ عقد االمتحان  -بطلب لعميد الكلية
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التي يتبع لها االمتحانّ ،
للبت في إمكانية تقدمه الحقا لالمتحان ،ويُعلم عميد
القبول والتسجيل بقراره خطيا.
ج.

د.

ه.

المادة (:)6

العلوم العسكرية:
مادة إجبارية للطلبة األردنيين واختيارية لغيرهم ،وت ُحسب ساعات هذه المادة
للطالب ضمن عدد الساعات المعتمدة المطلوبة لتخرجه ،وال تدخل في حساب
المعدل التراكمي ،وعلى الطلبة غير األردنيين الذين لم يختاروا هذه المادة
أن يسجلوا مادة أخرى من متطلبات الجامعة االختيارية مكافئة في عدد
الساعات ،وال تحسب ضمن معدلهم التراكمي .ويُعفى الطلبة األردنيون من
خريجي الكلية العسكرية الملكية ،ومدرسة المر ّ
شحين ،والمعاهد المعادلة،
من دراسة هذه المادة.
التربية الوطنية:
مادة إجبارية للطلبة األردنيين واختيارية لغيرهم ،وت ُحسب ساعات هذه المادة
للطالب ضمن عدد الساعات المعتمدة المطلوبة لتخرجه ،وتدخل في حساب
المعدل التراكمي ،وعلى الطلبة غير األردنيين الذين لم يختاروا هذه المادة
أن يسجلوا مادة أخرى من متطلبات الجامعة االختيارية ،مكافئةً في عدد
الساعات ،وت ُحسب ضمن معدلهم التراكمي.
 .1على الطالب أن يدرس المواد ذات المتطلبات السابقة ،بعد النجاح في
تلك المتطلبات.
 .2يجوز لعميد الكلية المعني أن يسمح للطالب بدراسة مواد ،دون اجتياز
المتطلب السابق ،في الحاالت التي تتطلب ذلك ،ويُعلم عميد القبول
والتسجيل خطيا ً بذلك.

مدة الدراسة:
أ .ب .مدّة الدراسة االعتيادية لنيل درجة البكالوريوس هي أربع سنوات دراسية،
باستثناء تخصصات الصيدلة ،وهندسة العمارة ،والهندسة المدنية ،حيث تكون
المدة االعتيادية خمس سنوات دراسية .وت ُعرف السنة الدراسية على أنها فصالن
اعتياديان ،قد يُضاف إليهما فصل صيفي اختياري ،وتكون مدة الفصل االعتيادي
ستة عشر أسبوعا ً حدّا أدنى ،بما في ذلك االمتحانات .أما مدّة الفصل الصيفي،
فتكون ثمانية أسابيع حدّا أدنى ،بما في ذلك االمتحانات.
ج .ال يجوز أن تقل المدة التي يقضيها الطالب مسجالً في الدراسة ،للحصول على
درجة البكالوريوس ،عن أربع سنوات دراسية ،في تخصصات الصيدلة ،وهندسة
العمارة ،والهندسة المدنية  ،وعن ثالث سنوات دراسية في التخصصات األخرى،
ويُستثنى من ذلك حالة االنتقال من جامعة أخرى ،والطلبة الذين يلتحقون بالجامعة
في الفصل الصيفي .وال يعني تغيير التخصص البدء باحتساب مدة جديدة ،وإنما
ت ُحسب المدة من بدء التحاق الطالب بالجامعة ،وحتى تخرجه منها ،باستثناء
فترات التأجيل المشروعة ،كما هو وارد في المادة ( )14من هذه التعليمات.
د .ال يجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالب ،مسجالً في الدراسة للحصول على
درجة البكالوريوس ،عن ثماني سنوات في تخصصات الصيدلة ،وهندسة
العمارة ،والهندسة المدنية  ،وسبع سنوات في التخصصات األخرى .وال تحسب
مدة التأجيل ،أو مدة االنقطاع مـن هذه المدة.
ه .ال يعتبر الفصل الصيفي فصالً دراسيا ً لغايات حساب مدة الدراسة.
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المادة (:)7

المادة (:)8

و .في حال استنفد الطالب الفترة القانونية للحصول على درجة البكالوريوس ،ولم
يحقق الشروط الالزمة للتخرج ،وكان تخرجه ممكنا ب َمنحه سنة إضافية ،فيجوز
لرئيس الجامعة َم ْنح الطالب سنة دراسية إضافية ،الستكمال الشروط الالزمة
للتخرج.22
ز .يُصن ف الطلبة المسجلون لنيل درجة البكالوريوس في الجامعة على أربعة ،أو
خمسة مستويات دراسية :السنة األولى ،السنة الثانية ،السنة الثالثة ،السنة الرابعة،
السنة الخامسة .ويعدّ الطالب مسجالً في مستوى السنة الثانية ،أو الثالثة ،أو
الرابعة ،أو الخامسة إذا كان قد نجح في دراسة ما ال يقل عن (،99 ،66 ،33
 )135ساعة معتمدة على التوالي للتخصصات جميعها.
العبء الدراسي:
أ .الحدّ األعلى للعبء الدراسي هو ( )18ساعة معتمدة للفصل االعتيادي الواحد
و( )9ساعات معتمدة للفصل الصيفي ،ويجوز رفع الحد األعلى للفصل االعتيادي
إلى ( )21ساعة معتمدة بموافقة عميد الكلية شريطة أال يقل معدل الطالب التراكمي
عن ( )3.00نقاط ،بعد نهاية آخر فصل درسه الطالب.
ب .الحد األعلى لعبء الطالب المتوقّع تخرجه هو ( )21ساعة في الفصل االعتيادي
و( )12ساعة في الفصل الصيفي.
ج .يجوز رفع الحد األعلى لعبء الطالب المتوقع تخرجه إلى ( )24ساعة في
الفصل االعتيادي و( )15ساعة في الفصل الصيفي بتنسيب من العميد،
وبقرار من مجلس العمداء.
د .الحد األدنى للعبء الدراسي للطالب هو ( )12ساعة معتمدة للفصل االعتيادي،
مسوغة ،يوافق عليها عميد الكلية ،ويُعلم
ويجوز إنقاص الحدّ األدنى في حاالت ّ
عميد القبول والتسجيل بذلك خطياً.
ه .يجوز للطالب في فصل التخرج أن ال يتقيّد بالحدّ األدنى المشار إليه في الفقرة
(د) من هذه المادة.
االنتظام الدراسي:
أ .ت ُشترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في ك ّل المحاضرات ،والمناقشات،
والساعات العملية ،حسب الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية.
ب .ال يُسمح للطالب بالتغيّب عن أكثر من ( )15%من الساعات المقررة للمادة.
ج .يقوم مدرس المادة بتنبيه الطلبة الذين يتكرر غيابهم ،واقتربت نسبة غيابهم من
( )% 15من مجموع الساعات المقررة لتدريس المادة ،وذلك من خالل لوحة
اإلعالنات الخاصة في الكلية ،ووفقا ً للنماذج المعدّة لذلك.
المقررة للمادة،
د .إذا تجاوز غياب الطالب أكثر من ( )15%من مجموع الساعات
ّ
عذر َم َرضي أو قَهري يقبلهما عميد الكلية ،يُحرم من التقدم لالمتحان
دون ُ
ً
النهائي ،ويُعَدّ راسبا ويثبت له تقدير ( FAراسب بالتغيّب) ،وعليه إعادة دراستها
إذا كانت إجبارية ،وتدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معـدل عالمات الطالب
الفصلي والتراكمي ،ألغراض اإلنذار ،والفصل من التخصص.
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المقررة لمادة ما ،وكان
ه .إذا تجاوز غياب الطالب أكثر من ( )15%من الساعات
ّ
عذر قهري يقبله عميد الكلية ،يعتبر منسحبا من
هذا الغياب بسبب المرض ،أو ُ
تلك المادة ،وت ُطبق عليه أحكام االنسحاب ،ويبلغ عميد الكلية عميد القبول
والتسجيل قراره بذلك ،وتَثْبت مالحظة (منسحب) ( )Wإزاء تلك المادة في
السجل األكاديمي للطالب ،ويستثنى من ذلك الطلبة الذين يمثلون المملكة أو
الجامعة في النشاطات الرسمية ،فيُسمح لهم بالتغيب بنسبة ال تتجاوز (.)20%
المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب عيادة الطلبة في
و .يُشترط في العُذر َ
الجامعة ،أو معتمدة منه ،أو صادرة عن إحدى المستشفيات المعتمدة من الجامعة،
وفي حاالت استثنائية من جهة طبية خارجية ،ويشترط في جميع الحاالت اعتماد
الشهادة من طبيب الجامعة ،وأن تقدّم هذه الشهادة إلى عميد الكلية في مدة ال
تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة ،وفي الحاالت القاهرة
عذره القهري في أسبوع من تاريخ زوال أسباب
األخرى يقدّم الطالب ما يثبت ُ
الغياب
ز .يقوم عمداء الكليات ،وأعضاء هيئة التدريس ،والمحاضرون ،وعميد القبول
والتسجيل بتنفيذ أحكام المواظبة األنفة الذكر.
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المادة ( :)9األعذار:
العُذر المقبول:
أ .هو العُذر الطبي المعت َمد من الطبيب المسؤول في الجامعة ،ويقبله عميد الكلية،
والعُذر القهري هو العذر الذي يقبله عميد الكلية.
درس تلك
ب .على كل من يتغيّب عن االمتحان النهائي ،أن يتقدم إلى عميد الكلية التي ت ُ ّ
المادة بطلب إعادة تقديم هذا االمتحان ،في ثالثة أيام من تاريخ عقد االمتحان
النهائي ،وإذا كان قرار العميد احتساب تقدير المادة (غير مكتمل) ( ،)Iيقوم بإبالغ
مدرس المادة ،الذي يقوم بإجراء امتحان ُمعوض للطالب في المدة المحددة لذلك،
ّ
عذر الطالـب ،يُرصد للطالب مجموع ما حصل عليه
وإذا لم يوافق عميد الكلية على ُ
من عالمات اختبارات ،وتقييمات ما قبل االمتحان النهائي ،وفي جميع األحوال يبلغ
القرار إلى عميد القبول والتسجيل خطياً ،لحفظه في ملف الطالب.
ج .إن الموافقة على اعتبار تقدير المادة (غير مكتمل) ( ،)Iهي فقط من صالحيات
عميد الكلية التي تدرس المادة.
د .على كل من يتغيب عن اختبار فصلي بعذر مقبول ،وفقا ً لنص الفقرة (أ) من هذه
مدرس المادة في ثالثة أيام من تاريخ زوال العذر،
المادة ،أن يتقدم بالعُذر إلى ّ
معوض للطالب ،بالشكل الذي يراه
ويتوجب على ّ
مدرس المادة إجراء اختبار ّ
مناسبا.
المادة ( :)10االمتحانات ،والعالمات ،والمعدالت
أ .تتكون األعمال الفصلية من اختبارين كتابيين على األقل ،يعلم الطلبة بموعدهما قبل
أسبوع من عقدهما على األقل ،ويكون االختبار األول في األسبوع الخامس ،أو
السادس ،واالختبار الثاني في األسبوع الحادي عشر ،أو الثاني عشر في الفصول
االعتيادية ،وفي الفصل الصيفي يكون االختبار األول في األسبوع الثالث ،واالختبار
الثاني في األسبوع السادس ،وت ُردّ األوراق مصححة للطلبة في أسبوع من عقد
درسي المواد إعالن
االمتحان ،أو ( )72ساعة في حالة الفصل الصيفي .وعلى ُم ّ
تحصيل الطلبة من األعمال الفصلية قبل نهاية فترة االنسحاب القهري ،ويجوز أن
تتض ّم ن األعمال الفصلية امتحانات شفهية ،أو بحوثا ،أو تقارير ،أو كل هذه مجتمعة،
صص لألعمال الفصلية ()60%
أو بعضها ،حسب ما يراه مجلس القسم مناسباً ،ويُخ ّ
من العالمة النهائية للمادة.
ب .يُعقد االمتحان النهائي لكل مادة مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي ،ويُخصص له
( )%40من العالمة النهائية للمادة ،وقد يشمل امتحانات شفهية ،أو عملية ،أو تقارير
ت ُخصص لها نسبة مئوية ُمعينة ،ويجوز أن تتغير هذه النسب بقرار من مجلس الكلية.
ج .ال تخضع الندوات ،والبحوث ،والمختبرات ،واألعمال الميدانية ،والمشاريع ألحكام
الفقرتين (أ،ب ) من هذه المادة ،وإنما تتبع أنظمة داخلية ،يوصي بها مجلس القسم،
ويُق ّرها مجلس الكلية .وفي حال تعدّد ُ
شعَب واحدة من مواد متطلبات الجامعة ،يُعقد
لها امتحان ُمو ّحد.
د .مدرس المادة هو المسؤول عن تصحيح أوراق االختبارات واالمتحانات المتعلقة
بمواده ،وتدقيقها ،وتوثيقها في الكشوف الخاصة بذلك.
ه .في حال تعدّد شعب المادة الواحدة ،يُسمى أحد أعضاء هيئة التدريس القائمين
سقا لتدريس المادة ،وتحديد األسلوب المو ّحد للتقويم.
بالتدريس ُمن ّ
و .يُس ّج ل عضو الهيئة التدريسية العالمات النهائية بالحروف والنقاط على الكشوف
المعدّة لذلك في كل مادة ،ويسلمها إلى رئيس القسم العتمادها ،ثم إرسالها إلى عميد
الكلية ،الذي يعتمدها ويرسلها إلى عميد القبول والتسجيل لرصدها ،بعد االحتفاظ
بنسخة منها في الكلية .وفي حال استخدام أنظمة حاسوبية لرصد العالمات ،ت ُطبق
التعليمات اإلجرائية الصادرة بخصوص ذلك.

161

ز.
ح.
ط.

ي.
ك.

ل.
م.

ت ُعرض إحصاء ات نتائج الطلبة في المواد على عميد الكلية ،ويناقشها مع رئيس
القسم إذا رأى ذلك .وتشمل اإلحصاءات :عدد الطلبة الناجحين ،وعدد الطلبة
الراسبين ،ونسبة الطلبة الحاصلين على كل تقدير في المادة.
يُعلن عميد القبول والتسجيل النتائج النهائية للطلبة ،بعد رصدها واعتمادها ،من
الخدمات الحاسوبية الخاصة بالطلبة.
يجوز للطالب أن يتقدم بطلب رسمي  -مقابل رسم قدره (ديناران)  -لمراجعة
عالمته في االمتحان النهائي في أي مادة ،في مدة أقصاها نهاية األسبوع الثاني من
الفصل الالحق ،وذلك ب تعبئة النموذج الخاص لهذه الغاية ،وفي هذه الحال ،يقوم
عميد الكلية  -بحضور مدرس المادة ،ورئيس القسم  -بمراجعة ورقة اإلجابة للتأكد
من عدم وجود خطأ في جمع العالمات ،أو نقلها ،ومن عدم وجود أسئلة غير
والمسوغات
مصححة ،ويتم تصحيح الخطأ إن وجد .ويرفق مع النموذج الشروح
ّ
الخاصة بتعديل العالمة ،وت ُسلم لعمادة القبول والتسجيل لتدقيقها وتنفيذها.
يحق للطلبة االطالع على أوراق االختبارات الفصلية وإجاباتهم عليها ،والتقارير،
والبحوث ،باستثناء أوراق االمتحانات النهائية ،فتحفظ في عمادة الكلية لمدة عامين.
يتوجب على الطالب التقدم إلى امتحان المادة التي حصل فيها على تقدير غير مكتمل
( )Iفي ( )3أسابيع من بداية الفصل الدراسي الالحق ،دون الفصل الصيفي ،وإذا لم
يتقدم لالمتحان يُرصد له صفر في هذا االمتحان ،ويُحتسب له مجموع ما حصل
ع ليه من عالمات اختبارات وتقييمات ما قبل االمتحان النهائي في هذه المادة .وفي
حال كان الطالب مؤجال للفصل الالحق ،أو انقطع قهريا ،فيبقى حقه قائما في التقدم
لالمتحان عند انتهاء تأجيله أو إعادة قيده.
عذر مقبول ،يُرصد له صفر في
كل من يتغيّب عن امتحان نهائي ُمعلن عنه دون ُ
هذا االمتحان ،ويحتسب له مجموع ما حصل عليه من عالمات اختبارات ،وتقييمات
ما قبل االمتحان النهائي.
ت حصنّف التقديرات على النحو اآلتي ،وت ُرصد عالمات المواد بالحروف ،وفق النقاط
المبيّنة إزاء كل منها:
النقاط

الحرف
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
FA
P
NP

4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.67
1.33
1.00
0.67
0.00
0.00
-

راسب
راسب
راسب (بالتغيب)

( الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة هو عالمة ") "D

ويُخصص للمعدل التراكمي بالنقاط التقديرات اآلتية:
التقدير
Academic Standing
Excellent with Distinction
Excellent

المعدل التراكمي بالنقاط
)(Cumulative GPA

ممتاز مع مرتبة
الشرف
ممتاز
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4.00 – 3.89
3.88 – 3.67

Very Good
Good
Satisfactory
Weak

المادة (:)11

جيد جدا ً
جيد
مقبول
ضعيف

3.66 – 3.00
2.99 – 2.33
2.32 – 2.00
أقل من 2.00

ن .يجري حساب المعدل التراكمي للطلبة كما يأتي :ت ُضرب نقاط تقدير كل مادة من
مواد الخطة الدراسية في عدد الساعات المعتمدة لتلك المادة ،ويتم جمع حواصل
الضرب هذه ،وقسمة الناتج على عدد الساعات المعتمدة اإلجمالية التي درسها
الطالب وفقا لخطته الدراسية.
س .يُحسب المعدّل التراكمي ألقرب منزلتين عشريتين.
ع .المعدل التراكمي هو معدّل عالمات المواد جميعها التي درسها الطالب من خطته
الدراسية  -نجاحا أو رسوبا  -حتى تاريخ حساب ذلك المعدل .وفي حال احتواء
كشف درجات الطالب على تقدير غير مكتمل ) (Iفي بعض المواد ،يتم حساب
معدله دون هذه المواد .وعند استكمال عالمات تلك المواد ،يُعاد حساب المعدل،
وتكون المعدالت ذات أثر رجعي من تاريخ حصول الطالب على تقدير غير مكتمل
(.)I
ف .ال ت ُحسب المواد التي حصل فيها الطالب على تقدير انسحاب قهري ( )Wعند
حساب المعدل التراكمي ،وال تدخل أيضا ً في حساب الساعات المعتمدة التي درسها.
ص .ت ُحسب الساعات المعتمدة لبعض المواد التي يدرسها الطالب ضمن خطته الدراسية،
ولكنها ال تدخل في حساب معدّله التراكمي المطلوب للتخرج ،ويحصل الطالب في
هذه المواد على تقدير ناجح دون نقاط ( ،)Pأو راسب بدون نقاط (.)NP
ق .1 .يوضع اسم الطالب على لوحة شرف الجامعة في أي فصل (عدا الفصل الصيفي)
يحصل فيه على معدل فصلي ( )3.89نقطة أو أكثر ،ويثبت ذلك في سجله
األكاديمي ،شريطة أال يقل عبؤه الدراسي عن ( )15ساعة معتمدة في ذلك
صدَرت بحقه عقوبة تأديبية .وال يجوز احتساب ساعات
الفصل ،وأال تكون قد َ
المواد التي يرصد لها تقدير (ناجح /راسب) ضمن عبء الطالب لهذه الغاية.
 .2يوضع اسم الطالب على لوحة شرف الكلية في أي فصل (عدا الفصل الصيفي)
يحصل فيه على معدل فصلي ( )3.67نقطة ،أو أكثر في ذلك الفصل ،ويثبت
ذلك في سجله األكاديمي ،شريطة أال يقل عبؤه الدراسي عن ( )15ساعة معتمدة
في ذلك الفصل ،وأن ال تكون قد صدَرت بحقّه عقوبة تأديبية .وال يجوز احتساب
ساعات المواد التي يُرصد لها تقدير (ناجح/راسب) ضمن عبء الطالب لهذه
الغاية.
إعادة دراسة المواد – المواد البديلة
أ .يتوجب على الطالب إعادة دراسة المواد اإلجبارية إذا رسب فيها ،أما في حال رسوبه
في مادة اختيارية ،فيحق له إعادة دراسة المادة نفسها ،أو اختيار غيرها ،حسب ما
هو متوافر في خطة القسم المختص.
ب .إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما ،ت ُحسب له أعلى عالمة حصل عليها ،وت ُثبت في
سجله العالمات جميعها التي حصل عليها.
ج .ال تدخل الساعات المعتمدة  -في حال إعادة دراسة المادة  -سوى مرة واحدة في
حساب عدد الساعات المطلوبة للتخرج.
تخرج الطالب على دراسة مادتين إجباريتين على األكثر ،ولم تطرحا في
د .إذا توقف ّ
فصل التخرج ،أو تعارضت أي منهما مع مواد إجبارية أخرى ،فيجوز للعميد – بعد
تنسيب من رئيس القسم المختص – أن يوافق على أن يدرس الطالب مادتين بديلتين
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عنهما حدا ً أقصى ،على أن تكون المادة البديلة مكافئة للمادة األصيلة من حيث
المستوى ،وعدد الساعات المعتمدة ،وتكون المادة البديلة ضمن المواد االختيارية
للتخصص أو من أقسام أخرى في الكلية ،مع إعالم عميد القبول والتسجيل خطيا ً
بذلك.
ه .إذا رسب الطالب في مادة إجبارية وحصل بها على عالمة (  ) Fأو (  ) -Dمرتين
على األقل أو حصل على عالمة حرمان (  ) FAلمرة واحدة فقط أو أن يكون
حاصالً في المادة اإلجبارية على عالمة (  ) Fأو (  ) -Dثالث مرات على األقل،
فيجوز لعميد الكلية -بتنسيب من رئيس القسم المختص – السماح للطالب بدراسة
مادة بديلة من مواد الكليةُ ،مماثلة لها من حيث المستوى وعدد الساعات ،ولمرة
23
واحدة فقط في سنوات دراسته.
و .إذا قام الطالب بدراسة مادة سبق وأن تمت معادلتها له في أثناء دراسته في جامعة
أخرى ،فتُرصد له العالمة المستحقة في هذه المادة ،وتُلغى معادلتها.
المادة ( :)12وضع الطالب على قائمة اإلنذار
أ .يُنذر كل طالب يحصل على معدل تراكمي يقل عن ( )2.00نقطتين.
ب .على الطالب إزالة اإلنذار في مدة أقصاها فصالن دراسيان اعتياديان ،الحقان للفصل
الذي أنذر فيه ،ويزيل الطالب اإلنذار بأن يرفع معدله التراكمي إلى ( )2.00نقطتين
أو أكثر.
ج .يُفصل الطالب من تخصصه إذا لم يتمكن من إزالة اسمه من قائمة اإلنذارُ ،ويستثنى
من ذلك كل طالب أتم دراسة ( )99ساعة معتمدة بنجاح.
د .ال يوضع الطالب على قائمة اإلنذار في نهاية الفصل الدراسي األول اللتحاقه
بالجامعة ،أو في نهاية الفصل الدراسي األول لتغيير تخصصه .ويقوم المرشد
األكاديمي بتنبيهه إذا كان معدله متدنياً.
ه .ال يدخل الفصل الصيفي ضمن الفصول التي يوضع فيها الطالب على قائمة اإلنذار.
و .يقبل الطالب المفصول من تخصصه ،بسبب تدني معدله التراكمي عن الحد األدنى
المقبول وهو ( )2.00نقطتين ،في الدراسة الخاصة االستدراكية ،وفق الشروط
التالية:
 .1إذا كان معدله التراكمي ال يقل عن ( )1.67نقطة ،يُعطى أربعة فصول دراسية
لرفع هذا المعدل إلى الحد األدنى المقبول ،وهو ( )2.00نقطتان ،وإذا أخفق ال
يُسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة االستدراكية ،إال إذا كان قد أنهى ما مجموعه
( )99ساعة معتمدة ،مـن الساعات المقررة في خطته الدراسية ،وكان معدلـه
التراكمي ال يقل عن ( )1.90نقطة ،وفي هذه الحال يُعطى فصلين دراسيين اثنين
كحد أعلى ،يفصل بعدهمـا إذا لم يتمكن من رفع معدله.
 .2إذا كان معدلـه التراكمي من ( -1أقل من  )1.67نقطة ،يُعطى فصالً دراسيا ً واحداً،
لرفع هذا المعدل إلى ( )1.67نقطة ،فإذا حقق ذلك ،يعطى ثالثة فصول إضافية،
لرفع المعدل التراكمي إلى الحد األدنى المقبول وهو ( )2.00نقطتان .وإذا أخفق
ال يُسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة االستدراكية ،إال إذا كان قد أنهى مـا
مجموعه ( )99ساعة معتمدة ،وكان معدله التراكمي ال يقل عن ( )1.90نقطة،
وفي هذه الحال يعطــى فصلين دراسيين حدّا أعلى ،ويُفصل بعدهما إذا لم يتمكن
من رفع معدله التراكمي إلى ( )2.00نقطتين.
 .3يُسمح لطالب الدراسة الخاصة االستدراكية بدراسة  12ساعة معتمدة حدّا أعلى،
ويجوز دراسة  18ساعة في حال كانت الساعات المضافة لموا ٍد معادة.24
 .4ال يتم فصل الطالب إذا نقص معدله عن ( )1.00نقطة في فصول الدراسة
المقررة له.
االستدراكية
ّ

 23أقر تعديل البند (ه) من المادة ( )11في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2021/2020-1قرار رقم ( )2021/2-2020بتاريخ 2020/10/11
 24أقر تعديل البند (-3و) من المادة رقم ( )12في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2017/2016-1قرار رقم ( )2017/4-2016بتاريخ 2016/11/23
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 .5يتم اعتماد المعدل التراكمي الذي يحصل عليه الطالب نهاية الفصل الصيفي ،في
فترة اإلنذارات والدراسة االستدراكية ،شريطة أن يحقق هذا المعدل مصلحة
للطالب ،كإزالة اسمه عن قائمة اإلنذار ،أو َم ْنحه فرصا استدراكية أخرى ضمن
الشرائح األعلى .وال يجوز االعتماد على المعدل التراكمي الذي يحصل عليه
الطالب ،في فترة اإلنذارات والدراسة االستدراكية في الفصل الدراسي الصيفي
خالفا لذلك.
 .6تقوم اللجنة األكاديمية المكونة من نائب الرئيس للشؤون األكاديمية ،وعميد الكلية
المختص ،وعميد القبول والتسجيل بالنظر في استدعاءات الطلبة المفصولين
أكاديميا من تخصصاتهم ،للنظر في إمكانية استمرارهم بالدراسة في
تخصصاتهم ،وذلك استنادا إلى معدالتهم التراكمية ،ومجموع الساعات المجتازة،
وإمكانية رفعهم لمعدالتهم ،وترفع اللجنة األكاديمية مقترحاتها وتنسيباتها لمجلس
العمداء إلقرارها.
سحب واإلضافة:
المادة ( :)13ال َّ
أ .يسمح للطالب بالسحب واإلضافة دون غرامات في الفترة التي تمتد من بداية التسجيل
المبكر وحتى نهاية فترة السحب واإلضافة المعلن عنها في التقويم الجامعي ،وال
تثبت المواد التي انسحب الطالب منها في هذه الفترة في سجله األكاديمي .وعلى
جميع الطلبة استكمال تسجيل موادهم الدراسية قبل بدء التدريس للفصل الدراسي
المعلن عنه في التقويم الجامعي .وت ُفرض غرامة على الطالب لقاء التسجيل بعد بدء
التدريس ،وكما هو منصوص عليه في التقويم الجامعي للجامعة.
س ْحب مادة أو أكثر بعد بدء التدريس ،فعليه أن يقدّم طلبا ً -حسب
ب .إذا رغب الطالب في َ
نموذج يصدر عن عمادة القبول والتسجيل  -يتضمن رأي عميد الكلية ،الذي ّ
يبت في
األمر ،ويُرسل قراره إلى عمادة القبـــول والتسجيل .وإذا تم السحب في الفترة بين
األسبوع األول  -األسبوع الثالث من بداية الفصل االعتيادي ،ت ُردّ للطالب  %75من
رسوم المادة المسحوبة ،أما إذا تم السحب في الفترة بين األسبوع الرابـع  -األسبوع
الخامس من بداية الفصل الدراسي ،فت ُردّ للطالب  %50من رسوم المادة المسحوبة،
وفي كلتا الحالتين ال ت ُس ّجل المادة في سجل الطالب األكاديمي ،أما إذا انسحب الطالب
في الفترة بين األسبوع السادس وحتى بداية فترة االمتحانات النهائية فيُسجل له تقدير
انسحاب قهري ( ،)Wوال ت ُردّ له رسوم المادة ،أما إذا تم السحب في الفترة بين
األسبوع األول  -األسبوع الثاني من بداية الفصل الصيفي ،فت ُردّ للطالب  %75من
رسوم المادة المسحوبة ،أمـا إذا تم السحب خالل األسبوع الثالث من بداية الفصل
الدراسي الصيفي ،ترد للطالب  %50من رسوم المادة المسحوبة ،أما إذا تم السحب
في الفترة بين األسبوع الرابع وحتى بداية فترة االمتحانات النهائية ،فيُسجل له تقدير
انسحاب قهري ( ،)Wوال ت ُردّ له رسوم المادة.25
ج .إذا انسحب الطالب من جميع مواده المسجلة (باستثناء الطلبة المستجدّين أو المنتقلين
من الجامعات) يتم رصد عالمة ( )Wلهذه المواد ،وتُردّ له الرسوم وفق الفقرة (-13
سحب من الفصل" ويعتبر حكما ً
ب) من هذه المادة ويثبت في سجله األكاديمي " ُم ْن ّ
مؤجالً لذلك الفصل إذا كان فصالً اعتياديا ً ويُحسب له هذا الفصل من فترة التأجيل
المسموح بها وفق المادة (-14ج) من هذه التعليمات.
المادة ( :)14تأجيل الدراسة /االنقطاع واالنسحاب من الجامعة
أ .يلتزم الطالب بإجراء عمليات التسجيل ،والسحب واإلضافة وفق التقويم األكاديمي
للجامعة ،الذي ت ُعلنه الجامعة في كل عام دراسي .ويحق للجامعة وصف الطالب
المنتظم منقطعا ً ،وفاقدا ً مقعده الدراسي في أي فصل اعتيادي ال يسجل فيه في الفترة
الزمنية المحد دة للتسجيل في ذلك الفصل ،ويجوز أن يسمح للطالب بالتسجيل إذا
توافرت شواغر في التخصص الذي يدرسه الطالب.

 25أقر تعديل البند (ب) من المادة رقم ( )13في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2017/2-2016قرار رقم ( )2017/2016-13بتاريخ 2017/04/05
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ب.

ج.
د.
ه.

و.

ز.

إذا رغب الطالب في تأجيل دراسته لفصل ما ،فعليه أن يتقدم بطلب  -على النموذج
المقرر لذلك – في عمادة القبول والتسجيل ،قبل انتهاء فترة السحب واإلضافة،
ّ
ويبت عميد الكلية في هذا الطلب ،ويبلغ قراره
للفصل الذي يودّ تأجيل دراسته فيه،
إلى عميد القبول والتسجيل ،ويثبت للطالب في سجله األكاديمي مالحظة "مؤجل"
لذلك الفصل.
يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة لمدة ال تزيد على أربعة فصول ،سواء
أكانت متصلة أو متقطعة .ويجوز لمجلس الكلية الموافقة على تأجيل دراسة الطالب
لمدة تزيد على ذلك ،بما ال يتجاوز ستة فصول دراسية.
ال يُسمح للطالب المستجد أو المنتقل إلى الجامعة بتأجيل دراسته ،إال بعد انقضاء
فصل دراسي كامل على التحاقه بالجامعة.
ال ت ُحسب مدة التأجيل ضمن المدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس،
وإذا انقضت فترة السحب واإلضافة في الفصل االعتيادي ،ولم يسجل الطالب ،ولم
يتقدم بطلب إلى عمادة القبول والتسجيل لتأجيل دراسته ،يُعدّ منقطعا ً عن الدراسة،
وفاقدا لمقعده الدراسي في الجامعة ،وتسجل له في سجله األكاديمي مالحظة "منقطع
مسوغات تبين سبب تأخره ،وذلك في موعد
 /فاقد مقعده الدراسي" ،ما لم يتقدم
ّ
أقصاه نهاية األسبوع الثالث من بدء الفصل االعتيادي .وتقوم اللجنة األكاديمية
المختصة بالنظر في طلبه ،وفقا للشواغر المتاحة.
إذا رغب الطالب في االنسحاب من الجامعة ،فعليه أن يتقدم بطلب  -على النموذج
المقرر لذلك  -لدى عمادة القبول والتسجيل ،واستكمال اإلجراءات الخاصة بإبراء
ذمته من الجهات المعنية في الجامعة ،وتثبت له في سجله األكاديمي مالحظة
"ُمنسحب من الجامعة".
يجوز للطالب المنسحب من الجامعة أو المنقطع/الفاقد مقعده الدراسي أن يتقدم بطلب
إلعادة تسجيله (إعادة قيده) بالجامعة لعمادة القبول والتسجيل ،شريطة أن ال يزيد
مجموع فصول انسحابه وانقطاعه وتأجيله على  3سنوات ،وتقوم اللجنة األكاديمية
المختصة بالنظر في طلبه ،وإذا أعيد تسجيله يحتفظ بسجله األكاديمي كامالً ،على
أن يكمل متطلبات التخرج حسب الخطة الدراسية المعمول بها حين التحاقه بالجامعة،
وفي هذه الحال تحسب له المدة الدراسية السابقة ضمن الحد األعلى المسموح به
للحصول على درجة البكالوريوس ،وت ُطبق على الطالب الرسوم الدراسية المعمول
بها حين التحاقه بالجامعة .وإذا لم يرغب الطالب في االحتفاظ بسجله األكاديمي
السابق ،يعاد تسجيله طالبا مستجدا ،وت ُطبق عليه أسس القبول والرسوم الدراسية
المعمول بها حينئذ.

المادة ( :)15االنتقال من الجامعات األخرى
أ .يُسمح بانتقال الطلبة من الجامعات األخرى إلى جامعة البترا ،في حالة وجود شواغر
وفق الشروط اآلتية:
 .1أن يستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة.
 .2أن يكون الطالب منتقالً من جامعة ،أو كلية جامعية أو معهد جامعي ُم َعترف به.
 .3أن يكون معدله في الثانوية العامة مقبوال في القسم الذي ينوي االنتقال إليه في
جامعة البترا ،سنة حصوله على شهادة الثانوية العامة ،أو سنة انتقاله للجامعة،
وبما ال يتعارض مع قرارات مجلس التعليم العالي األردني النافذة.
يحول عميد القبول والتسجيل الطلبات المقبولة إلى عميد الكلية المختصة ،لمعادلة
بّ .
المواد المقبولة بما يتالءم مع خطط التخصصات المعنيّة .وال يعادل لطالب االنتقال
أكثر من ( )50%من ساعات الخطة الدراسية للتخصص .ويحسم فصل دراسي واحد
من الحد األعلى لمدة الدراسة وفقا ً للمادة (-6ج) ،مقابل كل ( )15ساعة معتمدة تحسب
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للطالب .وتعتبر معادلة المواد نهائية ،وقطعية ،وال يجوز تعديلها ،أو إعادة النظر
فيها إال خالل العام األول لقبول الطالب.26
ج .يجوز معادلة المواد التي عالماتها ( )50%فأكثر أو نقطة واحدة وأكثر ( )Dما عدا
مواد التخصص االجبارية ،حيث يمكن معادلة مواد التخصص االجبارية من
مستوى السنة األولى والثانية إذا كان الطالب ناجحا في هذه المقررات مع إبقاء
اشتراط الحصول على عالمة ( )Cأو ما يعادلها لمعادلة مواد التخصص اإلجبارية
27
من مستوى السنة الثالثة والرابعة والخامسة.
د .ال تدخل تقديرات المواد التي درسها الطالب في جامعات أخرى في معدله التراكمي
في الجامعة ،ويسجل لهذه المواد تقدير تحويل من جامعات أخرى (.)T
ه .على الطالب دراسة ما ال يقل عن ( )50%من الساعات المعتمدة لتخصصه في
الجامعة.
و .يُشترط على الطالب المنتقل من الجامعات األردنية أن ال يكون مفصوالً فصالً تأديبياً،
وأن ّ
يزود الجامعة عند قبوله بكتاب حسن سيرة ،وسلوك.
المادة ( :)16الدراسة في جامعة أخرى
عذرا قهريا يقبله عميد الكلية المختص  -دراسة ما ال يزيد
يُسمح للطالب  -بعد تقديمه ُ
على ( ) 36ساعة معتمدة في جامعة أخرى ،معترف بها ،وتعادل له هذه الساعات وفق
نص الفقرة ( )3من المادة ( ،)15وذلك حسب الشروط اآلتية:
أ .أن يكون الطالب قد أنهى دراسة ما ال يقل عن ( )36ساعة معتمدة في الجامعة،
ومعدله التراكمي ال يقل عن (.)2.5
ب .أن تكون دراسته باالنتظام في الجامعة التي ينوي الدراسة فيها.
ج .أن يحصل الطالب على موافقة مجلس قسمه على دراسة المواد المطلوبة.
د .ال يجوز أن يتجاوز مجموع ما سيتم السماح للطالب بدراسته من مواد خارج الجامعة،
والمواد المعادلة له سابقا ،ما مجموعه  %50من عدد ساعات خطة الطالب.
المادة ( :)17التحويل من تخصص إلى آخر
يجوز انتقال الطالب من تخصص إلى آخر شريطة استيفاء ما يأتي:
أ .أن يتوافر شاغر في التخصص الذي يزمع الطالب االنتقال إليه.
ب .أن يكون المعدل الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة يؤهله للقبول في
التخصص الذي يريد االنتقال إليه ،وفقا ً ألسس القبول المعمول بها عند انتقاله ،أو
عند قبوله في الجامعة.
ج .أن يقدم الطلب إلى عمادة القبول والتسجيل في الفترة التي تحددها العمادة في كل
فصل دراسي .وت ُحسب للطالب جميع المواد التي نجح فيها ،شريطة اتفاقها وخطة
التخصص المنتقل إليه.
د .يَخضع الطالب لجميع أحكام اإلنذار ،والفصل ،بما يتفق وخطة التخصص المحول
إليه.
ً
ً
المحول إلى تخصص آخر أن يقدم طلبا خطيا إلى عمادة القبول
ه .يجوز للطالب
ّ
والتسجيل ،يطلب فيه إلغاء سجله األكاديمي السابق كامالً ،وإعادة تسجيله طالبا
مستجدا ،وفي هذه الحال ت ُطبق عليه أسس القبـول والرسوم الدراسية المعمول بها
حينئذ.
و .ال يجوز للطالب المفصول من تخصص ما أن يعود إلى التخصص نفسه مرة أخرى.
 26أقر تعديل البند (ب) من المادة رقم ( )15في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2017/2-2016قرار رقم ( )2017/2016-13بتاريخ 2017/04/05
 27أقر تعديل البند (ج) من المادة رقم ( )15في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2020/2019-3قرار رقم ( )2020/2019-8بتاريخ 2020/08/17
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المادة (:)18

المادة (:)19

المادة (:)20
المادة (:)21
المادة (:)22
المادة (:)23
المادة (:)24

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
ت ُمنح درجة البكالوريوس بعد استيفاء المتطلبات التالية:
أ .النجاح في المواد جميعها التي تحددها خطة القسم للحصول على درجة البكالوريوس،
والحصول على معدل تراكمي أدناه ( )2.00نقطتان.
ب .قضاء مدة دراسية في الجامعة وفقا ألحكام المادة (.)6
ج .استيفاء الفترة الزمنية والساعات المعتمدة ،كما تحددها أحكام االنتقال فيما يخص
الطلبة المنتقلين من جامعات ،وكليات أخرى.
28
د .أن يكون طالبا ً منتظما ً في دراسته بالجامعة في آخر فصل دراسي من دراسته .
الدراسة الخاصة
أ .يجوز للفئات التالية أن تسجل للدراسة الخاصة في بعض المواد في جامعة البترا
للحصول على وثيقة رسمية تبين النتائج في تلك المواد:
 .1الطلبة الذين يدرسون في جامعات ،أو معاهد جامعية عليا خارج األردن ،أو
داخله ،ويرغبون في دراسة بعض المواد في الجامعة ،في فصل دراسي واحد أو
أكثر.
 .2الراغبون في تعميق معرفتهم التخصصية ،بُغية تحسين أدائهم ،ومهاراتهم في
األعمال ،والوظائف التي يقومون بها.
 .3الراغبون في إثراء معرفتهم الثقافية ،أو األكاديمية.
ترط في قبول الطالب للتسجيل بالدراسة الخاصة ما يلي:
ب .يُش َ
ً
 .1أن يكون حاصال على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية ،أو ما يعادلها ،بما
ال يتعارض مع أسس القبول النافذة.
 .2أن يكون قد درس المتطلبات السابقة للمواد التي ينوي التسجيل فيها.
 .3أن تتوافر الشواغر في المواد التي ينوي التسجيل فيها ،بعد إعطاء األولوية لطلبة
القسم ،ثم طلبة الجامعة المنتظمين.
ج .إذا قُبل الطالب في تخصص ما ،وسبق له أن درس مواد ضمن الدراسة الخاصة في
الجامعة ،فال تحسب له أي من هذه المواد في دراسته في التخصص الذي التحق به.
أحكام عامة
ت ُمنح درجة البكالوريوس عند استحقاقها في نهاية الفصل الدراسي ،ويكون حفل التخرج
قره مجلس العمداء.
حسب التقويم األكاديمي الذي يُ ّ
القسم في الكلية هو المسؤول عن متابعة الوضع األكاديمي للطالب وإرشاده ،وتقوم عمادة
القبول والتسجيل بالتحقق من استيفائه لشروط التخرج.
رئيس الجامعة ،وعمداء الكليات المعنية ،وعميد القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ
أحكام هذه التعليمات.
يَبُ ّ
ت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.
تُلغي هذه التعليمات ،تعليمات َمنح درجة البكالوريوس في جامعة البترا رقم ( )17لعام
.292016

 28أقر تعديل البند (د) من المادة رقم ( )18في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2017/2016-1قرار رقم ( )2017/4-2016بتاريخ 2016/11/23
 29في جلسته رقم ( )2017/2-2016بتاريخ 2017/04/05
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تعليمات رقم ( )18لسنة 2017
تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة البترا
المادة (:)1

 .ت ُس ّمى هذه التعليمات "تعليمات َم ْنح درجة الماجستير في جامعة البترا لسنة "2017
أ
ويعمل بأحكامها اعتبارا ً من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.31

30

ب .يكون للكلمات ،والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها ،ما لم تدل القرينة على
خالف ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
 :مجلس الدراسات العليا في الجامعة.
المجلس
 :عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة.
العميد
 :أي قسم أكاديمي في إحدى كليات الجامعة.
القسم
 :لجنة الدراسات العليا في الكلية.
لجنة الكلية
 :لجنة الدراسات العليا في القسم.
لجنة القسم
 :برنامج الماجستير في الجامعة.
البرنامج
 :طالب الماجستير.
الطالب
 :المشرف على رسالة الطالب لنيل درجة الماجستير.
المشرف
الفصل االعتيادي  :الفصل األول ،أو الثاني من كل عام جامعي.
برنامج الماجستير
المادة (:)2

تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الجامعة اجتياز ( )33ساعة معتمدة
بنجاح ،وذلك حسب الخطة التي يقرها مجلس عمداء الجامعة بنا ًء على تنسيب لجنة
الخطط الدراسية في الجامعة ،وت ُ ّ
وزع هذه المتطلبات كما يلي:
أ .برنامج الماجستير /مسار الرسالة ،ويشمل:
 .1دراسة مواد مجموع ساعاتها يساوي ( )24ساعة معتمدة والنجاح فيها.
 .2إعداد رسالة بواقع ( )9ساعات معتمدة والنجاح في مناقشتها.
ب .برنامج الماجستير  /المسار الشامل ويشمل:
 .1دراسة مواد مجموع ساعاتها ( )33ساعة معتمدة ،والنجاح فيها.
 .2النجاح في االمتحان الشامل.

المادة (:)3

تتألف الخطة الدراسية لكل برنامج من مواد مستوى ( )700مما يأتي:
أ .برنامج الماجستير  /مسار الرسالة:
 .1المواد اإلجبارية ،ومجموع ساعاتها ( )15ساعة معتمدة حدّا أدنى.
 .2المواد االختيارية ،ومجموع ساعاتها ( )9ساعات معتمدة حدّا أقصى.
صص لها ( )9ساعات معتمدة.
 .3إعداد رسالة ،والنجاح في مناقشتها ،ويُخ ّ
ب .برنامج الماجستير  /المسار الشامل:
 .1المواد اإلجبارية ،ومجموع ساعاتها ( )24ساعة معتمدة حدّا أدنى.
 .2المواد االختيارية ،ومجموع ساعاتها ( )9ساعات معتمدة حدّا أقصى.

المادة (:)4

أ .ال يجوز دراسة مادة بديلة عن أي مادة إجبارية في الخطة.
ب .يجوز للطالب دراسة مادة واحدة فقط من مستوى ( )700من برامج دراسات عليا
مسار آخر في البرنامج
أخرى في الجامعة ،لها ارتباط بخطته الدراسية ،أو من
ٍ

 30أقرت في جلسته رقم ( )2017/3-2016بتاريخ 2017/08/07
 31أقرت في جلسته رقم ( )2018/2017-3بتاريخ  2018/03/26قرار رقم ()2018/7-2017
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نفسه  ،وتتم الموافقة على دراستها من لجنة الكلية بناء على تنسيب من لجنة القسم،
وتحسب ضمن المواد االختيارية.
ج .عند َ
ط ْرح مواد باسم "دراسات" ،أو "موضوعات خاصة" ،أو ما شابه ذلك ضمن
الخطط الدراسية ،ال ت ُحسب للطالب إال مادة واحدة ،حتى ولو اختلفت الدراسات ،أو
المواضيع.
المادة (:)5

أ .ل َل جنة القسم أن تطلب من الطالب (الحاصل على بكالوريوس في تخصص غير
ُمناظر لتخصص البرنامج) دراسة مواد استدراكية ،على أن ال تزيد على ()9
ساعات معتمدة ،تراها ضرورية .وتحدد هذه المواد على نموذج االلتحاق.
ب .ال ت ُحسب ساعات المواد االستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول
على درجة الماجستير ،وال تدخل عالماتها ضمن المعدل التراكمي للطالب.
ج .على الطالب أن يُنهي دراسة المواد االستدراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية العام
الجامعي األول اللتحاقه بالبرنامج.

المادة (:)6

أ .ال يجوز أن تقل المدة الدراسية التي يقضيها الطالب مسجالً للحصول على درجة
الماجستير عن ثالثة فصول دراسية ،وال تزيد على ثمانية فصول دراسية .ويستثنى
من ذلك حالة االنتقال من جامعة أخرى ،والطلبة الذي يلتحقون بالجامعة في الفصل
الصيفي .وفي حال استنفذ الطالب الفترة القانونية للحصول على درجة الماجستير،
ولم يحقق الشروط الالزمة للتخرج ،وكان تخرجه ممكنا ً بمنحه سنة إضافية ،فيجوز
لرئيس الجامعة منح الطالب سنة دراسية إضافية ،الستكمال الشروط الالزمة
للتخرج.32
ب .ال تزيد مدة التأجيل واالنسحاب بمجموعها على فصلين دراسيين ،وال ت ُحسب هذه
المدة من الحد األعلى لنيل درجة الماجستير المشار إليه في البند (/6أ).

المادة (:)7

أ .يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب في الفصل الدراسي االعتيادي ()12
ساعة معتمدة ،والحد األدنى ( )6ساعات معتمدة ،ويجوز أن يقل العبء عن ذلك
بموافقة عميد الكلية المعني.
ب .تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين ،مدة كل منهما ( )16أسبوعا ً حدّا ً أدنى،
ويجوز اعتماد فصل صيفي ال تقل مدته عن ( )8أسابيع حدّا ً أدنى ،على أن ال يزيد
عدد الساعات التي يسجلها الطالب على ( )6ساعات فيه.
القبول

المادة (:)8

أ .يتم قبول الطالب في البرنامج وفقا لما يأتي:
 .1أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن (جيد) من جامعة
معترف بها ،وأن تكون دراسة الطالب في مرحلة البكالوريوس باالنتظام.
 .2يمكن قبول طلبة بتقدير مقبول ،شريطة أن ال تتجاوز نسبتهم على  %20من
الطلبة في البرنامج .وعلى الطلبة المقبولين في برنامج الماجستير بتقدير مقبول
في البكالوريوس دراسة ( )3مواد من مواد الماجستير (في الفصل األول من
االلتحاق) يُحدّدها القسم المراد االلتحاق به ،وتكون موحدة لجميع الطلبة
المتقدمين لذلك التخصص ،وذلك وفق قرارات مجلس التعليم العالي النافذة،
والمتضمنة األسس والشروط الخاصة بقبول الطلبة في برامج الدراسات العليا.
 .3يُقبل الطالب الحاصل على الدبلوم العالي (دبلوم الدراسات العليا) في مستوى
الماجستير شريطة تحقيق الشروط اآلتية:
 أن ال يقل معدل الطالب في الدبلوم العالي عن (جيد جداً) ،أو ما يعادله.
 أن ال تزيد عدد الساعات المحتسبة من برنامج الدبلوم العالي على ()12
ساعة معتمدة.33

 32أقر تعديل البند (أ) من المادة رقم ( )6في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2017/2-2016قرار رقم ( )2017/2016-13بتاريخ 2017/04/05
 33أقر تعديل البند (أ )3-من المادة رقم ( )8في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2017/2-2016قرار رقم ( )2017/13-2016بتاريخ 2017/04/05
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 أن يكون برنامج الدبلوم العالي الحاصل عليه الطالب صادرا ً عن إحدى
الجامعات األردنية.
 عدم احتساب ساعات من برامج الدبلومات التأهيلية ،أو المهنية.
ب .يُحدّد المجلس التخصص ،أو التخصصات المناسبة لاللتحاق بالبرنامج ،بناء على
توصية من لجنة القسم ،وتنسيب من لجنة الكلية.
المادة (:)9

أ .ت ُقد م طلبات االلتحاق ببرامج الماجستير على النموذج الصادر عن عمادة القبول
والتسجيل في الفترة ،التي ت ُحدّدها عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ،وت ُرفق
بتلك الطلبات جميع األوراق الثبوتية الالزمة ،وت ُرسل إلى الكليات المعنية للنظر فيها.
ب .يُصدر المجلس قوائم بأسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا ،بناء على تنسيب
من لجنتي القسم والكلية.

المادة ( :)10أ .ال يجوز أن يسجل الطالب في برنامجين دراسيين للماجستير في آن واحد ،في أي
مرحلة من مراحل دراسته.
ب .إذا فُصل الطالب من برنامج ماجستير ،فال يجوز إعادة قبوله في البرنامج نفسه مرة
أخرى.
االنتقال والتحويل
المادة (:)11

ال يجوز للطالب االنتقال من البرنامج الذي انتظم بالدراسة فيه ،إلى برنامج آخر في
الجامعة ،إال بموافقة المجلس ،وبتوصية من لجنة القسم ،وتنسيب من لجنة الكلية المنتقل
إليها.

المادة ( :)12أ .يجوز انتقال الطالب من برنامج ماجستير من جامعة أخرى إلى برنامج ماجستير في
الجامعة مماثل للبرنامج المنتقل منه ،شريطة استيفائه شروط القبول ،وتوافر
الشواغر في البرنامج.
ب .يُشترط في المواد التي درسها الطالب في جامعة أخرى ،ويرغب في احتسابها أن
تكون معادلة في المحتوى ،ومساوية في المستوى لمادة أو مواد في الخطة الدراسية
المقررة ،وأن ال تقل عالمة الطالب في كل منها عن ( ،)Bأو ما يعادلها .وال يجوز
أن يزيد عدد الساعات المحتسبة على ( )12ساعة معتمدة.34
سم فصل دراسي واحد من الحدّ األعلى لسنوات التخرج للطالب ،الذي ت ُحسب له
ج .يُح َ
( )9ساعات معتمدة درسها في جامعة أخرى.
المادة ( :)13أ .يتم تسجيل الطلبة جميعهم في مسار الشامل عند التحاقهم بالبرنامج ،وبعد اجتياز
الطالب ( 18ساعة معتمدة) ،بمعدل تراكمي ال يقل عن ( ،)3.00يحق له اختيار
مسار الرسالة.
ب .يجوز للطالب التحويل -ولمرة واحدة فقط -من مسار إلى آخر ،بنا ًء على توصية من
لجنتي القسم والكلية المختصتين ،وموافقة المجلس.
المادة ( :)14مع ُمراعاة ما ورد في المادة (/12ب) ،يجوز للطالب أن يدرس ما ال يزيد على ()6
ساعات معتمدة في برنامج مماثل في جامعة أخرى شريطة:
أ .الحصول على موافقة المجلس ،بناء على توصية من لجنتي القسم والكلية
المختصتين.
ب .أن ال يقل المعدل التراكمي عن (.)3.00
ج .أن ال تكون في الفصل الدراسي األخير من دراسته في الماجستير.
المادة ( :)15ال تدخل عالمات المواد التي درسها الطالب خارج الجامعة ضمن المعدل التراكمي.

 34أقر تعديل البند (ب) من المادة رقم ( )12في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2017/2-2016قرار رقم ( )2017/2016-13بتاريخ 2017/04/05
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العالمات واالمتحانات
المادة ( :)16تكون عالمة النجاح في كل مادة من مواد برنامج الماجستير ( ،)C+وأما المواد
االستدراكية فيُرصد للطالب فيها نتيجة ناجح/راسب وتكون عالمة النجاح حسب
التقديرات في برنامج الماجستير.35
المادة ( :)17أ .الحد األدنى للمعدل التراكمي للنجاح في برنامج الماجستير ( )3نقاط.
ب .يجوز للطالب – ألغراض رفع معدله التراكمي -إعادة دراسة مادتين نجح فيهما
مسبقا ً على األكثر طوال مدة دراسته ،وت ُحسب له أعلى العالمتين في كل مادة.
المادة ( :)18يكون توزيع العالمات لمواد الدراسات العليا على النحو اآلتي:
أ .تخصص ( )60%حدّا ً أعلى من العالمات لألعمال الفصلية :وتشمل هذه األعمال
اختبارا ً واحدا ً على األقل ،ويُرصد له نصف عالمة أعمال الفصل ،وهي (،)30%
وأعماالً أخرى قد تتضمن اختبارا ً ثانياً ،وتقارير وبحوثاً ،يُرصد لها ( )%30من
العالمة ،وبذلك يكون مجموع أعمال الفصل ( )60%من العالمة النهائية.
ب .يُخصص ( )40%حدّا ً أدنى من العالمات لعالمة االمتحان النهائي.
ج .أما مواد الندوات ،والبحوث ،والمختبرات ،والتصاميم ،واالختبارات العملية،
والتدريب العملي التي لها ساعات معتمدة ،فتكون لها عالمة واحدة ،هي مجموع
عالمات األنشطة المختلفة ،وتشكل كامل عالمة المادة.
المادة ( :)19أ .مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة ( ،)17ت ُحسب عالمات جميع المواد التي
يدرسها الطالب في الجامعة وفق خطته الدراسية نجاحا ً أو رسوبا ً في معدله التراكمي.
ب .يُخصص لعالمة المواد بالحروف النقاط المبينة إزاء كل منها:
النقاط

العالمة

4
3.5
3
2.5
2

A
B+
B
C+
C

ج .يُحدد التقدير العام للطالب حسب المعدل التراكمي بالنقاط كما يأتي:36
التقدير

النقاط

ممتاز
جيد جدا ً
جيد

4.00 – 3.70
3.69 –3.00
2.99 – 2.50

المادة ( :)20ال يجوز التسجيل لساعات الرسالة قبل أن يُنهي الطالب دراسة ( )18ساعة معتمدة
بنجاح (بمعدل تراكمي  3نقاط) على األقل ،وأن يكون قد تم تعيين مشرف له ،وأقرت
خطة رسالته.

 35أقر تعديل المادة رقم ( )16في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2017/3-2016قرار رقم ( )2017/2016-15بتاريخ 2017/08/07
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عذر تقبله لجنة القسسسسسسسم أكثر من ( )15%من مجموع
المادة ( :)21أ .إذا تجاوز غياب الطالب دون ُ
السسسسسساعات المقررة ألي مادة ،يُحرم من التقدم لالمتحان النهائي ،وتكون عالمته في
تلك المادة ( ،)Cوعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية.
ب .إذا تجسساوز غيسساب الطسسالسسب بعُسذر تقبلسسه لجنسسة القسسسسسسسم أكثر من ( )15%من مجموع
الساعات المقررة لمادة أو أكثر ،فإنه يُعدّ منسحبا ً من المادة ،أو المواد.
ج .تسسسسسسسري تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة على إجراءات تقديم ال ُعذر
المرضي.
َ
المواظبة
المادة ( :)22كل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلَن عنه لمادة ما ،بعُذر تقبله لجنة القسم ،ت ُسجل
لمدرس المادة إلجراء امتحان ُمعوض
له عالمة (غير مكتمل) ،ويبلغ القرار بقبول العُذر
ّ
للطالب ،في مدة أقصاها نهاية األسبوع الثالث للفصل التالي للفصل الذي لم يتقدم فيه
لالمتحان ،إال إذا كان الفصل التالي مؤجالً رسمياً ،وفي تلك الحال ،يعقد االمتحان في
الفصل التالي للفصل المؤجل .وإذا لم يتقدم لالمتحان يرصد له صفر في هذا االمتحان،
ويحتسب له مجموع ما حصل عليه من عالمات ما قبل االمتحان النهائي.
االنسحاب
المادة ( :)23أ .1 .يُسمح للطالب االنسحاب من دراسة مادة أو أكثر خالل مدة أقصاها عشرة
أسابيع من بدء الفصل االعتيادي ،وخمسة أسابيع من بدء الفصل الصيفي،
وت ُثبت في سجله مالحظة (منسحب).
 .2يتم االنسحاب في هذه الحال حسب نموذج خاص ،ت ُعدّه عمادة القبول والتسجيل،
ويتضمن هذا النموذج موافقة عميد الكلية المختص.
ب .يُعدّ الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه ( )15%من الساعات المقررة لجميع مواد
الفصل بعُذر يقبله عميد الكلية بتنسيب من مدرس المادة منسحبا ً من ذلك الفصل،
ويثبت في سجله مالحظة (منسحب) ،وت ُعدّ دراسته لذلك الفصل مؤجلة.
ج .يجوز للطالب أن ينسحب من جميع المواد التي سجلها في الفصل بموافقة لجنة
القسم ،شريطة أن يتم تقديم طلب االنسحاب قبل بداية االمتحانات النهائية ،وفي هذه
الحال ،تعد دراسة الطالب في ذلك الفصل مؤجلة.
د .للطالب أن ينسحب بشكل نهائي من البرنامج الذي قُبل فيه ،شريطة أن يتم تقديم
طلب االنسحاب النهائي قبل بداية االمتحانات النهائية.
ه .إذا انسحب الطالب من المادة التي سجل فيها (في أي فصل اعتيادي) في الفترة بين
األسبوع األول واألسبوع الثالث فيخصم ( )25%من الرسوم الدراسية .أما إذا
انسحب في الفترة من بداية األسبوع الرابع ،وحتى نهاية األسبوع الخامس ،يخصم
( )%50من الرسوم الدراسية .وإذا انسحب في الفترة بين األسبوع السادس وحتى
بداية االمتحانات النهائية تخصم كامل الرسوم الدراسية لتلك المادة.37
و .إذا انسحب الطالب من المادة التي سجل فيها (في الفصل الصيفي) في الفترة بين
األسبوع األول واألسبوع الثاني فيخصم ( )25%من الرسوم الدراسية .أما إذا
انسحب خالل األسبوع الثالث يخصم ( )50%من الرسوم الدراسية .وإذا انسحب
في الفترة بين األسبوع الرابع وحتى بداية فترة االمتحانات النهائية تخصم كامل
الرسوم الدراسية لتلك المادة.
التأجيل
المادة ( :)24يُشترط فيمن يؤجل دراسته أن يكون قد أمضى فصالً دراسيا ً واحدا ً على األقل في
البرنامج الذي التحق فيه .وال يجوز أن تزيد مدة التأجيل على فَصلين دراسيين ُمت ّصلين
أو ُمنفَصلين.
 37أقر تعديل البند (ه  +و) من المادة رقم ( )23في جلسة مجلس الجامعة رقم ( )2017/2-2016قرار رقم ( )2017/2016-13بتاريخ 2017/04/05

173

المادة ( :)25يُ َعدّ طلب التأجيل على النموذج الصادر عن عمادة القبول والتسجيل ،قبل بدء الدراسة،
التخرج ،أو
صدر الموافقة من العميد ،وال ت ُحسب مدّة التأجيل من الحد األعلى لسنوات
وت َ ْ
ّ
لغايات إزالة أسباب الوضع على قائمة اإلنذار.
االنقطاع
المادة ( :)26يُعدّ الطالب ُمنقطعا ً إذا بدأت الدراسسسسسة ،ولم يكن مسسسسس ّجالً أو مؤجالً لذلك الفصسسسسل ،ويُعدّ
فاقدا ً مقعده في الجامعة ،وتُسسسسسسجل له في سسسسسسجله األكاديمي مالحظة "منقطع /فاقد مقعده
الدراسي".
المادة ( :)27إذا انقطع الطالب لفصسسليين دراسسسيين ُمتصسسلين ،أو ُمنفَصسلين ،يُ َعدّ مفصسسوالً من الجامعة،
إال إذا كان انقطاعه لعذر قَهري يقبله عميد الكلية ،وإذا قُبل العذر ،تُحسسسسب مدة االنقطاع
من ضمن فصول التأجيل المستحقة للطالب ،الواردة في المادة (.)24
اإلنذار والفصل
المادة ( :)28يُوجه للطالب إنذار في الحاالت اآلتية:
أ .إذا رسب في مادة واحدة أو مادتين على األكثر في الفصل الواحد.
ب .إذا انخفض معدّله التراكمي عن الحد األدنى ( 3نقاط) في أي فصل من الفصول.
المادة ( :)29يُفصل الطالب من برنامج الماجستير في الحاالت التالية:
أ .إذا رسب في أكثر من مادتين في أي فصل دراسي ،باستثناء الفصل الدراسي األول
االعتيادي اللتحاقه بالبرنامج.
ب .إذا لم يحصل على الحد األدنى للنجاح في مادة إجبارية أكثر من مرة واحدة.
ج .إذا لم يحصل على الحد األدنى للنجاح في المعدل التراكمي للمواد في نهاية الفصلين
الالحقين لإلنذار.
د .إذا لم يتقدم لالمتحان الشسسسامل قبل انقضسسساء ( )48شسسسهرا ً على تسسسسجيله للدراسسسسة ،مع
مراعاة ما ورد في المادة ( )6من هذه التعليمات.
ه .إذا رسب في االمتحان الشامل في المرة الثانية.
و .إذا لم يحقق متطلبات التخرج ضسسسسمن الحد األعلى للمدة المسسسسسموح بها حسسسسسب المادة
(.)6
ز .إذا ارتكب مخالفة توجب فَصله حسب األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
المادة ( :)30يُ سمح للطالب الذي يُفصل بسبب معدله التراكمي بدراسة ( )9تسع ساعات معتمدة حدّا ً
أقصسسى ،بهدف رفع معدله التراكمي ،ويُعاد تسسسجيله للماجسسستير عند رفع معدله إلى ()3
نقاط وفق الشروط اآلتية:
أ .أن ال يقل معدله التراكمي عند فصله عن ( )2.8نقطة.
ب .أن تكون المواد التي يدرسسسسها ضسسسمن الخطة الدراسسسسية المعتمدة لبرنامج الماجسسسستير
الذي التحق به.
ج .أن ينهي دراسسسسسة تلك المواد في الفصسسسسلين الالحقين لتاريخ فصسسسسله ،ويُحسسسسسب هذان
الفصالن من المدة المنصوص عليها في المادة (.)6
اإلشراف
المادة ( :)31يُصدر المجلس بناء على توصية من لجنة القسم ،وتنسيب من لجنة الكلية قرارا ً يتضمن:
تعيين المشرف ،وإقرار عنوان الرسالة ،ومشروع خطتها بعد اجتياز ( )18ساعة معتمدة
من البرنامج بمعدل (.)3.00
 .يُشترط في المشرف أن يكون من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة برتبة أستاذ ،أو
المادة ( :)32أ
أستاذ مشارك.
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 .يجوز عند الحاجة أن يتولى اإلشسسراف األسسستاذ المسسساعد ،شسسريطة أن يكون قد مضسى
ب
شسسسسر بحثين على األقل في مجال تخصسسسسصسسسسه
على تعيينه في جامعة البترا عامان ،ونَ َ
خالل آخر  3سنوات.
المادة ( :)33يكون الحد األعلى لعدد رسائل الماجستير التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية في
وقت واحد على النحو اآلتي:
 6 .رسائل إذا كان أستاذاً ،أو أستاذا ً مشاركاً.
أ
 3 .رسائل إذا كان أستاذا ً مساعداً.
ب
المادة ( :)34يجوز أن يُس ّمى المجلس (باقتراح من المشرف وتوصية من لجنة القسم ،وتنسيب من
لجنة الكلية) عضو هيئة تدريس آخر ليكون مشرفا ً مشاركاً ،ويجوز أن يكون المشرف
المشارك من خارج الجامعة ،شريطة أن يكون حاصالً على شهادة الدكتوراه في
التخصص للمشاركة في اإلشراف على رسالة الطالب ،سبق له أن شغل رتبة جامعية في
جامعة معترف بها ،إذا كان هذا الشخص مقيما ً داخل األردن ،وأن تكون لديه أقدمية
سنتين على األقل في الرتبة الجامعية.
المادة ( :)35يجوز ت َغيير المشرف ألسباب ُمبررة ،وذلك بالطريقة نفسها التي تم بها تعيينه.
المادة ( :)36يجوز بقرار من المجلس ،بناء على توصية من لجنة القسم ،وتنسيب من لجنة الكلية ،أن
يستمر عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة تفرغ علمي ،أو إجازة دون راتب في
اإلشراف على رسالة الطالب ،أو المشاركة فيه ،شريطة أن يقضي هذه اإلجازة داخل
األردن.
المادة ( :)37ت ُحسب للمشرف عن كل رسالة أشرف عليها ساعة معتمدة واحدة في الفصل الدراسي
عيّن فيه مشرفاً ،وبما ال يزيد على ثالثة فصول،
الواحد ،وذلك ابتدا ًء من بدء الفصل الذي ُ
وفي حال وجود مشرف مشارك تقسم الساعة المعتمدة مناصفة بينهما.
المادة ( :)38يجوز تعديل عنوان الرسالة وخطتها ،إذا اقتضت ظروف البحث ذلك ،ويتم التعديل
بالطريقة نفسها التي ت ّمت بها الموافقة عليها.
المادة ( :)39تتكون لجنة المناقشة من:
أ .المشرف /رئيساً.
ب .المشرف المشارك إن ُوجد.
ض َوي هيئة تدريس على األقل ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف.
ع ْ
جُ .
د .عضسسسو من خارج الجامعة يكون تخصسسسصسسسه ذا عالقة برسسسسالة الطالب ،وتتوافر فيه
شروط اإلشراف.
المادة
(: )40

أ .ال تجوز مناقشة الرسالة في حال عدم اجتياز الطالب المساقات المعتمدة المقررة في
نفس الفصل.
ب .ت ُعَين لجنة المناقشسسسة ،ويُحدد موعدها بقرار من المجلس ،بناء على تنسسسسيب من لجنة
الكلية ،وتوصية من لجنة القسم بعد االستئناس برأي المشرف.
ج .ت ُسلم الرسالة إلى أعضاء اللجنة قبل أسبوعين على األقل من تاريخ المناقشة.

المادة
(: )41

تتم مناقشة الرسالة على النحو التالي:
أ .يَعرض الطالب ملخصا ً لرسالته.
ب .يتولى رئيس اللجنة إدارة المناقشسسسسسسسة ،وبعد انتهائها تتداول اللجنة ،وت ُقرر بأغلبية
أعضائها إحدى النتائج التالية:
 .1ناجح.

38

39
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 .2قبول الرسسسسسالة بشسسسسرط إجراء تعديالت طفيفة من قبل اللجنة في مدة ال تتجاوز
شهرا ً واحداً ،ويكون الطالب ناجحا ً إذا وافقت اللجنة على الرسالة بعد التعديل،
وإال فيُعَدّ راسباً.
 .3قبول الرسسسسسسالة بشسسسسسرط إجراء تعديالت جوهرية ،وفي هذه الحالة على الطالب
تعديل رسسسسسسالته في مدة ال تقل عن شسسسسسهر وال تتجاوز أربعة أشسسسسسهر من تاريخ
ع ْرضها على لجنة المناقشة ،ويكون الطالب ناجحا ً إذا وافقت اللجنة
المناقشة ،و َ
على الرسالة بعد التعديل ،وإال فيُعَدّ راسباً.
 .4راسب.
ج .يُرسل قرار لجنة المناقشة بعد اطالع كل من لجنتي القسم ،والكلية إلى عمادة البحث
العلمي والدراسات العليا في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ المناقشة.
د .في حال عدم اسسسسسسستكمال اإلجراءات المترتبة على التعديل الوارد في الفقرة (ب) بند
( )3من هذه المادة مع بداية الف صل الدرا سي الالحق للف صل الذي ناقش فيه الطالب
رسالته ،فيتوجب على الطالب تسجيل (صفر) ساعة إلتمام متطلبات التخرج.40
االمتحان الشامل
المادة ( :)42يكون االمتحان الشامل ذا طبيعة شاملة تكا ُمليّة ،يهدف إلى قياس قُدرة الطالب على الربط
بين المفاهيم المختلفة األساسية والمتقدّمة ،التي اكتسبها من مختلَف المعارف ،وتوظيفها
في حل المشكالت العلمية والتطبيقية في ميدان تخصصه.
المادة ( :)43تتولى لجنة القسم فيما يتعلق باالمتحان الشامل ما يلي:
أ .تنظيم االمتحان وإدارة شؤونه.
ب .تحديد المجاالت التي يشسسسسسسملها االمتحان الشسسسسسسسامل ،واقتراح المراجع والقراءات
الالزمة لذلك.
ج .التوصسسسسية إلى لجنة الكلية بتشسسسسكيل لجنة من أعضسسسساء هيئة التدريس (برتبة أسسسسستاذ
مشارك على األقل) المختصين بموضوع االمتحان للقيام بوضع األسئلة ،وتصحيح
اإلجابات ،على أن يصدر قرار بتشكيل اللجنة من المجلس.
دَ .ر فع نتائج االمتحان الشسسسسسسسامل إلى عميد الكلية المختص ،الذي يرفعها بدوره إلى
المجلس إلقرارها.
المادة ( :)44يتكون االمتحان الشامل من ورقتين ،وتكون مدة االمتحان في كل منهما ساعتين ،ويعقد
االمتحان مرة واحدة خالل الفصل الدراسي الواحد .ويجوز عقد االمتحان الشامل في الفصل
الدراسي الصيفي بنا ًء على توصية من لجنة الدراسات العليا في القسم ولجنة الدراسات العليا
في الكلية.

المادة ( :)45أ .يتقدم الطالب لالمتحان الشسسسامل بعد إنهائه المواد المقررة ،شسسسريطة أن ال يقل معدله
التراكمي في هذه المواد عن ( )3نقاط.
سسسسسب الطالب في االمتحان الشسسسسامل ،يُمكنه التقدم لهذا االمتحان مرة ثانية فقط.
ب .إذا َر َ
وذلك في موعد االمتحان التالي .وإذا رسسسب في هذا االمتحان للمرة الثانية ،يُفصسسل
من البرنامج.
ج .ت ُسسسسسسجل نتيجة الطالب في االمتحان الشسسسسسامل في كشسسسسسف عالماته بعبارة (ناجح) أو
(راسب).
َم ْنح درجة الماجستير
المادة ( :)46ت ُمنح درجة الماجستير بقرار من مجلس العمداء ،بناء على تنسيب من المجلس.
أحكام عامة
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المادة ( :)47يُفَ ّوض الطالب الجامعة خطيا ً حق تصوير الرسالة كليا ً أو جزئياً ،وذلك لغايات البحث
العلمي ،والتبادل مع المؤسسات التعليمية ،والجامعات.
المادة ( :)48يُحدّد الرئيس بتنسيب من عميد الكلية ،وعميد الدراسات العليا الحد األدنى لعدد الطلبة
المسجلين في كل مادة من المواد المطروحة في البرنامج.
المادة ( :)49يَبت مجلس الجامعة بناء على توصية من مجلس الدراسات العليا في الحاالت التي لم يرد
عليها نص في هذه التعليمات.
المادة ( :)50الرئيس ،والعميد ،وعمداء الكليات وعميد القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه
التعليمات.
المادة ( :)51تُلغي هذه التعليمات ،تعليمات َم ْنح درجة الماجستير في جامعة البترا رقم ( )18لعام
.2015

177

تعليمات رقم ( )19لسنة 2016
تعليمات الدراسة في الفصل الصيفي في جامعة البترا
المادة (:)1

س ّمى هذه التعليمات "تعليمات الدراسة في الفصل الصيفي في جامعة البترا لسنة
تُ َ
41
 ،"2016ويُعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة .

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذا التعليمات المعاني المخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :رئيس جامعة البترا.
الرئيس
 :مجلس العمداء.
المجلس
 :عميد الكلية المختص.
العميد
هيئة  :عضو هيئة التدريس ،أو المحاضر المتفر ّ
غ في جامعة البترا،
عضو
بغض النظر عن رتبته األكاديمية.
التدريس
ْ
َ
سها عضو هيئة
الكلية
ُدر ُ
 :الكلية العلمية التي تتبَع لها المادة التي ي ّ
التدريس.
سها عضو هيئة
القسم
 :القسم العلمي الذي تَتْبَع له المادة التي يُدر ُ
التدريس.
 :كل من يعمل في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس،
الموظف
المتفرغين على أساس التفرغ الكامل
والمحاضرين
ّ

المادة (:)3

مدة الفصل الصيفي ثمانية أسابيع دراسية حدّا ً أدنى بما في ذلك االمتحانات ،ويقرر
المجلس في التقويم الجامعي التاريخ الذي يبدأ فيه الفصل.

المادة (:)4

يكون الحد األدنى ألعداد الطلبة المسجلين في الشعب المطروحة في الفصل الصيفي،
كما هو وارد في الفقرة (د) من المادة ( )4من تعليمات رقم ( )3تعليمات العمل اإلضافي
المتفرغين في جامعة البترا لسنة .2016
ألعضاء الهيئة التدريسية ،والمحاضرين
ّ

المادة (:)5

تُطبق على الطالب المسجلين في هذا الفصل األحكام الواردة في تعليمات منح درجة
البكالوريوس في جامعة البترا من حيث المواظبة ،واالمتحانات ،واحتساب العالمات.

المادة (:)6

ت ُطبق على الطلبة في هذا الفصل أحكام تعليمات تأديب الطلبة في جامعة البترا.

المادة (:)7

أ.
ب.
ج.
د.

يتم تكليف أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البترا بالتدريس في هـذا الفصل
بقرار من الرئيس ،بناء على تنسيب من العميد ،وال يجوز أن يُكلف أحدهم أكثر
من ستة ( )6ساعات معتمدة حدّا ً أقصى.
تُدفع لمن يقوم بالتدريس في الفصل الصيفي مكافأة حسب المعادلة اآلتية  48ساعة
عن المادة ذات ثالث ساعات معتمدة  Xمكافأة الساعة اإلضافيـة حسب الرتبة
األكاديمية.
يدرسون في الفصل الصيفي مكافأة حسب ما ورد فـي (ب) من
الذين
للعمداء
تُدفع
ّ
هذا البند ،كما يدفع لهم راتب شهر منقوص منه عالوة التنقل بـدل أعبائهم اإلدارية،
يدرس أحدهم أكثر من ( )3ساعات معتمدة.
وال يجوز أن ّ
يجوز للمجلس تجاوز الحدود العليا لألعباء الواردة في الفقرة (أ) و (ج) من هذه
المسوغات الالزمة
المادة ،إذا اقتضت الضرورة ذلك ،وبعد تقديم العميد المختص
ّ
للمجلس.
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ه .للرئيس أن يكلف أيّا ً من الموظفين من الهيئة اإلدارية بالتدريس في الفصل
الصيفي ،إذا اقتضت الحاجة ،ووفقا ً للقرارات الصادرة بهذا الشأن.
المادة (:)8
المادة (:)9

تحال جميع الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه األسس إلى الرئيس التخاذ القرار
المناسب بشأنها.
تلغي هذه التعليمات ،تعليمات الدراسة في الفصل الصيفي في جامعة البترا رقم ()4
لسنة .2010
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تعليمات رقم ( )20لسنة 2016
تعليمات برنامج الدراسات المسائية في جامعة البترا ومعاييرها
المادة (:)1

س ّمى هذه التعليمات "تعليمات برنامج الدراسات المسائية في جامعة البترا ومعاييرها
تُ َ
42
لسنة  "2016ويُعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة .

المادة (:)2

ورفع سويّة أداء العاملين
يهدف برنامج الدراسات المسائية إلى خدمة المجتمع المحليَ ،
في المؤسسات العامة والخاصة.

المادة (:)3

أ .يُحدّد مجلس العمداء في الجامعة ،قبل بداية كل عام جامعي تخصصات برنامج
الدراسات المسائية ،وأعداد الطلبة الذين سيتم قبولهم في كل تخصص.
ب .يجب أن تكون تخصصات برنامج الدراسات المسائية ضمن قائمة التخصصات
المرخصة للجامعة.

المادة (:)4

يُق َبل الطالب في برنامج الدراسات المسائية ،إذا توافرت فيه الشروط اآلتية:
أ .أن يكون حاصالً على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية ،أو ما يعادلها.
ب .أن تكون شهادة الدراسة الثانوية ،أو ما يعادلها ،التي يحملها من فرع يؤ ّهله لاللتحاق
بالكلية ،أو التخصص المتقدم إليه.
ج .أن يكون عامالً في مؤسسة عامة ،أو خاصة ،أو ربّة بيت ،ويطلب منهم إثبات خطي
بذلك.
قررها مجلس العمداء استثناء الشرط الوارد في بند (ج)
د .يجوز في حاالت خاصة يُ ّ
من هذه المادة.
ه .ت ُطبق الحدود الدّنيا لمعدالت القبول المنصوص عليها في أسس القبول النافذة.

المادة (:)5

أ .تبدأ محاضرات برنامج الدراسات المسائية الساعة الثانية عشرة ظهرا ً ،وللجامعة
سوغة.
السماح للطالب بدراسة مادة أو أكثر قبل هذا الموعد في حاالت خاصة وم ّ
ب .ت ُطبق تعليمات َم ْن ح درجة البكالوريوس المعمول بها في الجامعة على جميع
تخصصات برنامج الدراسات المسائية ،باستثناء الحد األقصى للمدة الزمنية
للحصول على الدرجة فيكون  10سنوات.

المادة (:)6

يقتصر الجدول الدراسي األسبوعي على أربعة أيام فقط ،بحيث تكون المحاضرات فيها
على النحو اآلتي:
أ .األحد ،والثالثاء ،بواقع  90دقيقة للمحاضرة.
ب .االثنين ،واألربعاء ،بواقع  90دقيقة للمحاضرة.

المادة (:)7

ألغراض تحديد الطاقة االستيعابية للتخصص أو الجامعة:
أ .يُعَدّ الطالب المسجل في الدراسات المسائية طالباً.
ب .تخضع تخصصات برنامج الدراسات المسائية لمعايير االعتماد ذاتها للتخصصات
المناظرة لها في برنامج الدراسات الصباحية.
ج .ال يجوز أن يزيد النصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس في البرنامجين الصباحي،
والمسائي على ( )6ساعات معتمدة إضافية ،على أال يزيد مجموع النصاب في
األحوال كلها على ( )18ساعة معتمدة.

المادة (:)8

ّ
يبت مجلس العمداء في األمور التي لم يرد بشأنها نص في هذه التعليمات والمعايير.

المادة (:)9

تلغي هذه التعليمات ،تعليمات ومعايير برنامج الدراسات المسائية في جامعة البترا رقم
( )18لسنة .2009
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تعليمات رقم ( )21لسنة 2015
تعليمات الجمعيات العلمية ،واالتحاد العام لطلبة الجامعة
في جامعة البترا
المادة (:)1

ت ُس ّمى هذه التعليمات "تعليمات الجمعيات العلمية ،واالتحاد العام لطلبة الجامعة في جامعة
البترا" لسنة  ،2015ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات األتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامـــعة
 :رئيس الجامعة.
الرئيــــس
 :عميد أي كلية من كليات الجامعة.
العميــــد
 :أي كلية من كليات الجامعة.
الكليــــة
 :أي قسم علمي في كليات الجامعة.
القســــم
 :هي الجمعيات التي ت ُؤسس من الطلبة في الجامعة.
الجمعيات العلمية
 :تتكون من جميع طلبة الكلية المنتظمين ،والمسجلين لنيل
الهيئـة العامـة
درجة علمية في الجامعـة.
 :تتكون من سبعة أعضاء منتخبين من الهيئة العامة.
الهيئة اإلداريـة
االتحاد العــام لطلبة  :الهيئة التي تتشكل من رؤساء الجمعيات العلمية ،وأمناء
سر فيها لكل عام.
الجامعة
ال ّ
الفصل األول :الجمعيات العلمية وأهدافها

المادة (:)3

ت ُؤسس في الجامعة -بقرار من الرئيس-جمعيات علمية للطلبة ،ت ُشرف عليها عمادة شؤون
الطلبة ،يكون مركزها حرم جامعة البترا.

المادة (:)4

لكل كلية الحق في تأسيس جمعية علمية للطلبة.

المادة (:)5

ت َهدف الجمعيات العلمية إلى تحقيق الغايات اآلتية:
أ .تشجيع النشاط العلمي بين طلبة الكلية.
ب .نقل آراء الطلبة ،ومشكالتهم ،ومقترحاتهم إلى الجهات المختصة في الكلية ،أو
الجامعة.
ج .القيام بالنشاطات الثقافية ،والعلمية ،واالجتماعية ،والرياضية ،والفنية ،ودعمها
داخل الكليات ومع العاملين في الجامعة.
د .االهتمام بشخصية الطالب ،ومسلكه ،ومواطنته الصالحة ،وتوجيهه إيجابيا للخدمة
العامة ،واألعمال التطوعية ،والعمل الجماعي.
ه .توثيق الروابط مع طلبة الجامعات األخرى.
صلة بين الجامعة ،والمجتمع المحلي عن طريق الخدمة االجتماعية العامة.
و .توثيق ال ّ
ز .تنمية اإلحساس بالمسؤولية تجاه المحافظة على سمعة الجامعة وممتلكاتها.
ح .تنمية المواهب ،والهوايات ،وتشجيعها.

المادة (:)6

تعمل الجمعيات العلمية على تحقيق أهدافها بالوسائل اآلتية:
صبغة العلمية ،والفكرية ،واالجتماعية.
أ .إصدار النشرات ذات ال ّ
ب .المشاركة في تنظيم النشاطات المختلفة ،مثل :النشاطات الرياضية ،والمعارض،
والرحالت على مستوى الكلية.
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ج .المشاركة في تنظيم المحاضرات ،والندوات ،واللقاءات ،والمعارض العلمية،
واألدبية ،والفكرية في الجامعة.
المادة (:)7

ي من الجمعيات العلمية للطلبة القيام بأي نشاطات تتعارض وسياسة الجامعة.
ال يجوز أل ّ

المادة (:)8

يُحظر على الجمعيات العلمية للطلبة القيـام بأي نشـاط من شأنه إثـارة النعرات الطائفية،
واإلقليمية ،والعنصرية ،والجهوية.
الفصل الثاني :الهيئة العامة ،والهيئة اإلدارية

المادة ( :)9أ .يُعيّن رئيس الجامعة في بداية كل عام دراسي مستشارا ً عاما لالتحاد من بين
أعضاء الهيئة التدريسية ،يقوم بالمهام اآلتية:
 .1تنسيق النشاطات بين الجمعيات العلمية المختلفة ،داخل الجامعة ،واإلشراف
عليها.
 .2تقديم المشورة ،واإلشراف على أعمال االتحاد ،وتسيير أموره.
ب .يُعيّن الرئيس في بداية كل عام دراسي مستشارا ً عاما ً لكل جمعية علمية ،يقوم
بتنسيق نشاطاتها داخل الكلية ،واإلشراف عليها ،وتقديم المشورة الالزمة لها.
المادة
(:)10

ت ُمارس كل جمعية اختصاصها ،وتَعمل على تحقيق أهدافها من خالل الهيئتين
اآلتيين:
أ .الهيئة العامة للجمعية.
ب .الهيئة اإلدارية.

المادة ( :)11تتكون الهيئة العامة للجمعية من جميع طلبة الكلية المسجلين لنيل درجة
البكالوريوس ،وتكون صالحياتها ومهامها على النحو اآلتي:
أ .انتخاب الهيئة اإلدارية من بين أعضائها.
ب .مناقشة التقرير السنوي المالي ،واإلداري الذي تقدمه الهيئة اإلدارية وإقراره.
جّ .
س ْحب الثقة من الهيئة اإلدارية ،بأغلبية ثلثي األعضاء في اجتماع قانوني.
حق َ
د .إقرار خطة عمل الهيئة اإلدارية في مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتخابها.
ه .المشاركة في نشاطات الجمعية من خالل اللجان المؤلفة لهذا الغرض.
المادة ( :)12أ.
ب.
ج.

د.

تتكون الهيئة اإلدارية لكل جمعية من سبعة أعضاء ،يُنتخبون بطريقة االقتراع
السري من الهيئة العامة ،ووفق ترتيبات تعدّها عمادة شؤون الطلبة.
ويُشترط لقانونية االنتخابات أن تشترك في عملية االقتراع األغلبية المطلقة من
مجموع الهيئة العامة ،وإذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل االنتخابات لفترة
أقصاها أسبوع واحد ،ت ُصبح بعدها قانونية مهما بلغ عدد المقترعين.
يُشترط في الطالب الذي يُر ّ
شح نفسه لعضوية الهيئة اإلدارية ألي جمعية ما
يأتي:
 .1أال يقل معدله التراكمي عن ( )2.00نقطتين.
 .2أن يكون قد أمضى في الجامعة فصلين دراسيين على األقل.
 .3أال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبات تأديبية.
 .4أن يكون طالبا ً في الكلية التي تتبعها الجمعية.
 .5أن يتبقى لمن يرغب بالترشح سنة دراسية كاملة.
يتم اختيار عضو الهيئة اإلدارية الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات الهيئة
العامة رئيسا ً للجمعية ،وت ُوزع المناصب األخرى في الهيئة اإلدارية تباعا ً وفق
تدرج مجموع عدد األصوات ،وبالترتيب اآلتي:
 .1أمين سر الجمعية ،ونائب الرئيس
 .2أمين صندوق الجمعية
 .3مسؤول لكل نشاط من األنشطة الطالبية
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ه .ت ُدون قرارات الهيئة في محضر ،يوقّع عليه أعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية،
وت ُقدم نسخة منه لكل من مستشار الجمعية ،وعميد شؤون الطلبة.
المادة ( :)13تتولى الهيئة اإلدارية لكل جمعية علمية للطلبة تصريف شؤون الجمعية اإلدارية،
والمالية ،والتنظيمية ،وتدخل ضمن اختصاصاتها األمور اآلتية:
أ .القرارات ومتابعة اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف الجمعية.
ب .تشكيل لجان فرعية (بما ال يتجاوز خمسة أعضاء في اللجنة الواحـدة) من بين
األعضاء العاملين ،وتكليفهم بمسؤوليات ونشاطات ُمعينة ضمن أهداف الجمعية.
ج .تقديم التقرير السنوي عن النشاطات المختلفة للجمعية إلى الهيئة العامة ،وعمادة
شؤون الطلبة.
د .تقديم التقرير المالي واإلداري السنوي إلى عمادة شؤون الطلبة والمدير المالي.
ه .قبول استقالة األعضاء من الهيئة اإلدارية أو الجمعية.
و .اإلشراف على اجتماعات الهيئة العامة للجمعية ،وتنفيذ قراراتها.
المادة
(:)14

سب اختصاصه وفق
يتولى أعضاء الهيئة اإلدارية القيام بالمهام التي ت ُناط بهم كل َح َ
ما يأتي:
أ .رئيس الجمعية
 .1تمثيل الجمعية لدى الجهات المسؤولة في الجامعة.
عرض قرارات الهيئة اإلدارية المتعلقة بآراء الطلبة ،ومشكالتهم،
َ .2
ومقترحاتهم المتصلة بالكلية على عميد الكلية المختص.
 .3متابعة تنفيذ قرارات الهيئة اإلدارية ،واإلشراف على إدارة الجمعية،
وتوقيع مراسالتها.
 .4رئاسة جلسات الهيئة اإلدارية ،والهيئة العامة للجمعية.
 .5تمثيل الجمعية في االتحاد العام للطلبة.
 .6أي مهام أخرى توكلها إليه الهيئة اإلدارية بما ال يتعارض مع هذه
التعليمات.
ب .أمين السر ونائب الرئيس
 .1القيام بأعمال رئيس الجمعية في حال غيابه.
 .2حفظ السجالت واإلشراف على تنظيمها.
 .3تدوين وقائع جلسات الهيئة اإلدارية والهيئة العامة للجمعية.
 .4إعداد التقارير اإلدارية.
 .5تمثيل الجمعية في االتحاد العام للطلبة.
 .6تنفيذ ما ت ُكلفه به الهيئة اإلدارية.
ج .أمين الصندوق.
 .1حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية ،والمحافظة عليها.
 .2تسليم المبالغ التي ت َرد إلى الجمعية بموجب إيصاالت رسمية مختومة بخاتم
الجمعية ،وموقعة منه ،وإيداع تلك المبالغ في البنك الذي ت ُقره الجامعة.
 .3إعداد التقرير المالي السنوي ،و َع ْرضه على الهيئة اإلدارية ،تمهيدا
لعرضه على الهيئة العامة ،وتقديم صورة عنه إلى عميد شؤون الطلبة،
والمستشار العام لالتحاد.
د .مسؤول النشاط الثقافي والفني.
 .1المشاركة في تنظيم المحاضرات ،والندوات ،والمسابقات ،والنشاطات
الفكرية.
 .2اإلشراف على إصدار المجالت ،والنشرات.
 .3المشاركة في تنظيم وإقامة الحفالت ،والمعارض ،والمسابقات،
والنشاطات الفنية.
ه .مسؤول النشاط الرياضي والرحالت.
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 .1المشاركة في تنظيم وإقامة المباريات ،والمسابقات ،والنشاطات،
والمهرجانات ،والحفالت الرياضية.
 .2المشاركة في تنظيم الرحالت العلمية والعامة داخل المملكة أو خارجها،
بالتنسيق مع الجهات المختصة في عمادة شؤون الطلبة.
المادة ( :)15ت ُجرى انتخابات الهيئة اإلدارية لكل جمعية علمية في الشهر الثاني من بداية العام
الدراسي ،ووفق تنظيم خاص ت ُعدّه لجنة يش ّكلها العميد المختص ،بالتنسيق مع عميد
شؤون الطلبة.
ت َجتمع الهيئة العامة للجمعية العلمية مرة كل عام دراسي ،ويجوز دعوتها الجتماع
المادة
غير عادي بقرار من الهيئة اإلدارية ،أو بناء على طلب أغلبية أعضاء الهيئة
(:)16
العامة.
المادة ( :)17تدعو الهيئةُ اإلداريةُ الهيئةَ العامةَ للجمعية العلمية لالجتماعات في المكان ،الذي
ت ُعيّنه داخل حرم الجامعة بإعالن يوضع على لوحة إعالنات الجامعة ،وذلك قبل
موعد االجتماع بأسبوع على األقل ،ويُرفق بهذا اإلعالن جدول األعمـال.
المادة
(:)18

ب .يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضره أغلبية األعضاء ،أما إذا لم يكتمل
النصاب ،فإن االجتماع يؤجل لمدة أسبوع واحد ،ويُ َعدّ بعد ذلك قانونيا ً مهما بلغ
عدد الحضور.
ج .يبلغ رئيس الجمعية قرارات الهيئة العامة ،وقرارات الهيئة اإلدارية إلى عميد
الكلية ،التي تنتسب لها الجمعية وعميد شؤون الطلبة.

المادة
(:)19

أ .تجتمع الهيئة اإلدارية مرة في الشهر على األقل.
ب .ت ُ َعدّ اجتماعات الهيئة اإلدارية قانونية إذا حضرها أغلبية األعضاء ،على أن
صد ُر القرارات بأغلبية أصوات
يكون من بينهم الرئيس وأمين السر ،وت َ ْ
الحاضرين.

المادة
(:)20

يجب أن تكون قرارات الهيئة العامة ،والهيئة اإلدارية منسجمة مع سياسة الجامعة
وأهدافها.

المادة ( :)21يُ َعدّ عضو الهيئة اإلدارية فاقدا ً لعضويته في إحدى الحالتين اآلتيين:
عذر
أ .إذا تخلف عن حضور جلسات الهيئة اإلدارية ثالث مرات متتالية دون ُ
تقبله الهيئة اإلدارية بعد إشعاره خطيا بضرورة الحضور.
صدَرت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في تعليمات اإلجراءات
ب .إذا َ
التأديبية المعمول بها في الجامعة.
المادة
(:)22

ي سبب كان ،يح ّل محله الطالب
إذا خال َمنصب عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية أل ّ
الذي يليه في ترتيب عدد األصوات في آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة .وفي
حال تعذّر ذلك ،فللهيئة اإلدارية اختيار العضو البديل من الهيئة العامة في أسبوع
واحد من تاريخ خلو المنصب.

المادة
(:)23

مدة عضوية الهيئة اإلدارية عام جامعي واحد ،تبدأ من بداية شهر تشرين الثاني،
وتنتهي في نهاية شهر تشرين الالحق من العام الذي يليه.
الفصل الثالث :العضوية

المادة
(:)24

أنواع العضوية وشروطها:
ً
ُ
 عضو الهيئة اإلدارية :هو الطالب الذي انتخب عضوا في هذه الهيئة. عضو الهيئة العامة :هو الطالب المس ّجل في الكلية -التي تتبعها الجمعية -لنيلدرجة علمية.
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 العضو المؤازر :هو أي طالب في الجامعة مس ّجل لنيل درجة علمية من خارجالكلية ،ويرغب في مؤازرة نشاطات هذه الجمعية .ويمكنه أن يشارك في جميع
نشاطات الجمعية.
الفصل الرابع :مالية الجمعيات العلمية
المادة
(:)25

تبدأ السنة المالية لكل الجمعيات العلمية بانتخاب الهيئة اإلدارية ،وتنتهي بانتخاب
هيئة إدارية جديدة.

المادة
(:)26

ت ُودَع أموال الجمعية العلمية باسمها في البنك الذي تعتمده الجامعة.

المادة
(:)27

تتكون إيرادات الجمعية العلمية الطالبية من:
أ .رسم االشتراك الذي يحدده الرئيس ،ويدفعه عضو الهيئة العامة للجمعية العلمية.
ب .التبرعات ،والهبات ،واإليرادات األخرى التي يوافق عليها عميد الكلية
المختص ،ويُعلم عميد شؤون الطلبة بذلك.
ج .المبالغ التي تقدمها الجامعة لدعم نشاطات الجمعية.
دَ .ر ْيع نشاطات الجمعية.

المادة
(:)28

س ْحب األموال بموجب شيكات تحمل توقيع كل من :عميد شؤون الطلبة،
يجري َ
ورئيس الجمعية ،أو نائبه بالتفويض من الرئيس ،وأمين الصندوق.

المادة
(:)29

ص ْرف أموال الجمعية العلمية بقرار من الهيئة اإلدارية في اجتماع قانوني،
يجري َ
ص ْرف هذه األموال إال في األوجه التي
وبموافقة عميد شؤون الطلبة ،وال يجوز َ
تخدم أهداف الجمعية ونشاطاتها العامة.

المادة
(:)30

يتم تدقيق المشتريات ،والنفقات ،واألمور المالية الخاصة بالجمعيات من اإلدارة
المالية في الجامعة ،وحسب اإلجراءات التي تقرر لهذه الغاية ،ويقدّم المدير المالي
تقريرا ً بذلك إلى عميد شؤون الطلبة.
الفصل الخامس :االتحاد العام لطلبة الجامعة

س ّمى االتحاد العام لطلبة
المادة ( :)31يُش ّكل من رؤساء الجمعيات العلمية ،وأمناء السر فيها اتحاد يُ َ
الجامعة للطلبة ،وينتخب هؤالء من بينهم رئيسا ً وأمينا ً للسر .ويتم االنتخاب بالطريقة
التي يقررها االتحاد وفق تنظيم ت ُعدّه عمادة شؤون الطلبة ،بالتعاون مع المستشار
العام لالتحاد ،وبالتنسيق مع الرئيس.
المادة ( :)32يتولى االتحاد العام ما يأتي:
أ .مشاركة إدارة الجامعة في رسم السياسة العامة للجمعيات العلمية الطالبية.
ب .تنمية الجمعيات العلمية الطالبية ،وتطويرها لتحقيق أهدافها.
ج .تمثيل الطلبة لدى الجامعة ،وتبنّي قضاياهم لتحقيق مصالحهم وفق سياسة
الجامعة.
د .تقديم االقتراحات إلى المجالس المختصة في الجامعة ،لتطوير الخطط الدراسية،
وتحسين التدريس الجامعي.
ه .المشاركة في النشاطات الثقافية ،والعلمية ،واالجتماعية ،والرياضية والفنية في
الجامعة ،والمساهمة في النهوض بالعملية التربوية فيها.
ص لة بين الطالب والهيئتين التدريسية واإلدارية في الجامعة ،وإيجاد
و .توثيق ال ّ
الثقة المتبادلة بينهما.
ز .العمل على تنمية االتجاهات البنّاءة لدى الطلبة ،وتعزيز االنتماء للجامعة،
والمحافظة على ممتلكاتها.
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ح.
ط.
ي.
ك.
ل.

العمل على ترسيخ جو الفضيلة واألخالق الحميدة ،واآلداب الرفيعة ،وتنمية
روح الحوار ،واحترام الرأي اآلخر ،وتعزيز روح التعاون ،ومفهوم العمل
الجماعي.
المشاركة في بناء الشخصية الطالبية المتكاملة الواعية لقضايا أمتها ،وتعزيز
االنتماء للوطن واألمة ض ْمن إطار عقيدة األمة ،وثقافتها العربية اإلسالمية.
عرى الوحدة الوطنية ،ونبذ النعرات الطائفية،
العمل على وحدة الصف ،وتوثيق ُ
واإلقليمية ،والعنصرية والجهوية.
تقديم خدمات للمجتمع المحلي ،بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والشعبية.
اختيار ُممث ّلي الجمعيات من بين هيئاتها اإلدارية ،لعضوية لجان الجامعة
ومجالسها ،التي تنص األنظمة والتعليمات على أن يكون فيها َمن يمثل الطلبة.

المادة ( :)33يتولى رئيس االتحاد العام ما يأتي:
أ .الدعوة الجتماعات االتحاد ،ورئاسة جلساته.
ب .ت َلبية الدعوة لحضور االجتماعات التي تبحث فيها القضايا التي طلبت الجمعيات
مناقشتها.
ج .متابعة حل القضايا الطالبية العامة مع الجهات المعنيّة في الجامعة.
د .متابعة تنفيذ برامج االحتفال بالمناسبات الخاصة.
ه .تنفيذ ما يوكله إليه عميد شؤون الطلبة ،والمستشار العام لالتحاد من مهام.
المادة ( :)34يتولى أمين السر ،ونائب الرئيس ما يأتي:
أ .ينوب عن رئيس االتحاد في حال غيابه.
ضع جداول أعمال جلسات االتحاد ،وتدوين وقائعها ،وإعداد التقارير اإلدارية
بَ .و ْ
الالزمة.
ّ
ج .القيام بأي مهمة يُكلفه بها االتحاد.
المادة ( :)35يجتمع االتحاد العام مرة كل فصل على األقل ،ويجوز دعوته من رئيس االتحاد
الجتماعات غير عادية.
المادة ( :)36أ .يُنهي رئيس االتحاد العام قرارات االتحاد إلى الرئيس ،وعميد شؤون الطلبة،
والمستشار العام لالتحاد.
ب .يجب أن تكون قرارات االتحاد العام ،والهيئة العامة ،والهيئة اإلدارية لكل جمعية
ضمن األهداف المحددة في هذه التعليمات ،ومنسجمة مع سياسة الجامعة.
المادة ( :)37يُعدّ االتحاد موازنته السنوية ُمبيّنا ً مصادر اإليرادات ،وأوجه الصرف ،بإشراف
المستشار العام لالتحاد ،وعميد شؤون الطلبة.
الفصل السادس :أحكام عامة
المادة ( :)38ت ُ َحل الجمعية الطالبية ،واالتحاد العام للطلبة بتنسيب من مجلس العمداء ،وبقرار من
الرئيس.
المادة ( :)39تقوم كل جمعية بوضع نظامها الداخلي بما ال يتعارض مع هذه التعليمات ،ومع قانون
الجامعات األردنية وأنظمة الجامعة ،وتعليماتها.
المادة
(:)40

للرئيس ّ
البت في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادة ( :)41تلغي هذه التعليمات ،تعليمات الجمعيات العلمية واالتحاد العام للجمعيات العلمية في
جامعة البترا رقم ( )16لعام .2009
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تعليمات رقم ( )22لسنة 2015
تعليمات األندية الطالبية في جامعة البترا
المادة (:)1

ت ُسمى هذه التعليمات (تعليمات األندية الطالبية في جامعة البترا لسنة  ،2015ويُعمل بها
ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة).43

المادة (:)2

يكسسسسسسون للكلمسسسسسسات والعبسسسسسسارات اآلتيسسسسسسة المعسسسسسساني المسسسسسسذكورة أمامهسسسسسسا ،مسسسسسسا لسسسسسسم تسسسسسسدل
القرينة على خالف ذلك:
 :األندية الطالبية.
األندية
 :عمادة شؤون الطلبة.
العمادة
 :عميد شؤون الطلبة.
العميد

أوالً :تشكيل األندية الطالبية وأهدافها
المادة (:)3

ت ُؤسس في الجامعة أندية طالبية ،بإشراف عمادة شؤون الطلبة ،وفق القرارات التي
صدرها رئيس الجامعة ،بنا ًء على تنسيب من عميد شؤون الطلبة ،ويكون مركزها الحرم
يُ ْ
الجامعي.

المادة (:)4

للعميد – بموافقة رئيس الجامعة – تشكيل أندية لذوي النشاطات ،والهوايات الرياضية،
والموسيقية ،والمسرحية ،واألدبية ،والشطرنج ،والسينما ،والرحالت ،والتصوير
الضوئي ،واألنشطة االجتماعية المختلفة ،والخدمات العامة التطوعية وغيرها ،وذلك
لدعم هوايات الطلبة ،ونشاطاتهم داخل الحرم الجامعي وخارجه.

المادة (:)5

تهدف األندية الطالبية إلى تحقيق الغايات اآلتية:
أ .تشجيع الميول التطوعية ،والخدمة العامة ،والعمل الجماعي بين طلبة الجامعة.
ب .تنمية المواهب ،والهوايات وتشجيعها.
ج .إفساح الفرص لطلبة الجامعة ،للمشاركة في األنشطة التي تتناسب مع ميولهم،
وقدراتهم ،واستعداداتهم.
د .تنمية االهتمام بتذوق النواحي الجمالية.
ه .تنمية االهتمام بالتراث الحضاري في األردن ،والوطن العربي ،والعالم اإلسالمي،
والعناية بالثقافة المحلية والعالمية.

المادة (:)6

ت ُمارس األندية اختصاصاتها ،وتعمل على تحقيق أهدافها من خالل الهيئتين اآلتيين:
أ .الهيئة العامة.
ب .الهيئة اإلدارية.

المادة (:)7

أ .تتكون الهيئة العامة من جميع األعضاء المنض ّمين إلى النادي ،على أال يقل عددهم
عن عشرة.
ب .تمارس الهيئة العامة االختصاصات اآلتية:
 .1انتخاب الهيئة اإلدارية من بين أعضائها.
 .2مناقشة التقرير السنوي المالي واإلداري ،الذي تقدمه الهيئة اإلدارية وإقراره.
ج .إقرار خطة العمل السنوية.
س ْحب الثقة من الهيئة اإلدارية ،على أال يتم ذلك إال بأغلبية ثلثي األعضاء.
َ .1
 .2المشاركة الفعالة في نشاطات النادي من اللجان المختصة.
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المادة (:)8

تتكون الهيئة اإلدارية لكل نا ٍد من خمسة أعضاء ،تنتخبهم الهيئة العامة بطريقة االقتراع
السري ،في النصف األول من شهر تشرين الثاني ،من كل عام جامعي ،وفق ترتيبات
ت ُعدّها العمادة .ويشترط لقانونية هذه االنتخابات أن يمارس عملية االقتراع ( )51%على
األقل من مجموع األعضاء العاملين ،وإذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل االنتخابات
لمدة أسبوع ،وت ُصبح بعدها قانونية مهما بلغ النّصاب.

المادة (:)9

يُشترط في الطالب الذي ير ّ
شح نفسه لعضوية الهيئة اإلدارية ألي نا ٍد ما يأتي:
أ .أال يقل معدله التراكمي عن  2.00نقطتين.
ب .أن يكون قد أمضى في الجامعة فصلين دراسيين على األقل.
ج .أال تكون قد صدرت بحقه أي عقوبات تأديبية.

المادة ( :)10أ .تَنتخب الهيئة اإلدارية من بين أعضائها – في أول اجتماع تعقده – رئيسا ً لها ،وأمينا ً
للسر ،وأمينا ً للصندوق ،وذلك بطريقة االقتراع السري.
ب .يُ َعيّن رئيس الجامعة لكل نا ٍد – وبنا ًء على تنسيب من عميد شؤون الطلبة ،مستشارا ً
من أعضاء الهيئة التدريسية ،أو اإلدارية ،يتولى اإلشراف على أعمال الهيئة اإلدارية
للنادي ،وتوجيهها.
المادة (:)11

تتولى الهيئة اإلدارية لكل نا ٍد من النوادي شؤونها اإلدارية ،والمالية والتنظيمية ،ويدخل
ضمن اختصاصاتها تصريف األمور اآلتية:
أ .اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف النادي.
ب .تشكيل اللجان الطالبية للنشاطات المختلفة من أعضاء الهيئة العامة ،واإلشراف على
أعضائها.
ج .تقديم خطة عمل سنوية إلى الهيئة العامة ،تتضمن النشاطات التي تنوي القيام بها،
والمستلزمات المالية لتنفيذها.
د .تقديم التقرير المالي واإلداري السنوي إلى الهيئة العامة.
ه .تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
ّ
والبت فيها ،وفي حال رفض أي من هذه
و .النظر في طلبات االنضمام إلى النادي،
الطلبات ،يحق لمقدّم الطلب استئناف قرار الهيئة اإلدارية إلى العميد ،في مدة أسبوع
من تاريخ تبليغ القرار للطالب.
ز .قبول استقالة األعضاء.
ح .اإلشراف على اجتماعات الهيئة العامة.
ط .تحديد الوسائل المناسبة لتحقيق أهداف النادي.
ي .التنسيب إلى العميد بقيمة االشتراك في عضوية النادي ،وكيفية دفع هذا االشتراك.

المادة ( :)12يتولى أعضاء الهيئة اإلدارية القيام بالمهام الموكلة إليهم كل حسب اختصاصه ،كما يتولى
رئيس النادي تمثيل ناديه أمام الدوائر الجامعية المختصة.
ثانياً :تنظيم أعمال األندية:
المادة ( :)13عضوية األندية الطالبية:
الطالب المس ّجل في جامعة البترا لنيل درجة علمية ،ووافقت الهيئة
العضو
اإلدارية على طلبه المتضمن االنضمام للنادي ،على أن يلتزم بممارسة
العامل:
النشاط الخاص بذلك النادي.
الخريج الذي يرغب في استمرار عضويته بالنادي ،ملتزما ً بدفع قيمة
العضو
ّ
االشتراك ،وبمؤازرة النادي بشتى الوسائل ،دون أن يمارس النشاطات،
المؤازر:
أو يشارك في التصويت.
المادة ( :)14تزول العضوية في إحدى الحالتين اآلتيين:
أ .االستقالة الخطية.
ب .فقدان أحد شروط العضوية.
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المادة ( :)15مدة عضوية الهيئة اإلدارية ،وما يتفرع عنها من لجان ،سنة واحدة تجري بعدها انتخابات
جديدة.
المادة ( :)16تُعَدّ اجتماعات الهيئة اإلدارية قانونية إذا حضرها ما يزيد على نصف عدد األعضاء،
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ،وفي حال تساوي األصوات ،ير ّجح
الجانب الذي صوت له رئيس الهيئة.
المادة ( :)17تَسقُط العضوية عن عضو الهيئة اإلدارية إذا تخلف عن حضور جلسات الهيئة ثالث
مرات متتالية ،أو ست مرات متقطعة ،دون عذر تقبله الهيئة.
المادة ( :)18إذا خال منصب عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية ألي سبب كان ،يحل محله الطالب الذي
يليه في ترتيب عدد األصوات في آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة ،وفي حال تعذّر
ذلك ،تقوم الهيئة باختيار عضو للمنصب الشاغر ،ممن تنطبق عليهم شروط عضوية
الهيئة اإلدارية.
المادة ( :)19تبلغ الهيئة العامة قراراتها وقرارات الهيئة اإلدارية للعميد.
المادة ( :)20تجتمع الهيئة العامة مرة كل عام ،ويجوز دعوتها الجتماعات غير عادية ،بقرار من
الهيئة اإلدارية ،أو بناء على طلب ما يزيد على نصف أعضاء الهيئة العامة.
المادة ( :)21يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا ً إذا حضره ما يزيد على نصف عدد األعضاء ،وإذا لم
يكتمل النصاب ،يؤجل االجتماع لمدة أسبوع.
المادة ( :)22يجب أن تكون قرارات الهيئة العامة والهيئة اإلدارية منسجمة مع سياسة الجامعة،
وأهدافها ،ومصلحتها ،ومع ما ورد في المادتين ( )6 ،5من هذه التعليمات.
ثالثاً :مالية األندية:
المادة ( :)23تبدأ السنة المالية لألندية ببدء العام الجامعي ،وتنتهي بنهايته.
المادة ( :)24تُودَع أموال األندية باسمها في البنك المعتمد من الجامعة ،وتُسحب بتوقيع كل من أمين
الصندوق والرئيس ،أو أمين السر والعميد.
ص ْرف أموال النادي بقرار من الهيئة اإلدارية في اجتماع قانوني.
المادة ( :)25يجري َ
تتكون إيرادات األندية من:
المادة (:)26
ّ
أ .اشتراكات األعضاء.
بَ .ريْع النشاطات التي يقوم بها النادي.
ج .التبرعات والهبات التي يوافق عليها العميد.
د .أي إيرادات أخرى يوافق عليها العميد.
المادة ( :)27يتم تدقيق الفواتير ،والمشتريات ،واألمور المالية الخاصة باألندية من محاسب ،تنتدبه
اإلدارة المالية في الجامعة لهذا الغرض.
رابعاً :أحكام عامة:
المادة ( :)28في المرحلة التأسيسية التي تسبق تشكيل الهيئة اإلدارية لكل نادٍ ،وفقا ً ألحكام المادة ()8
من هذه التعليمات ،يتولى العميد صالحيات الهيئة اإلدارية ،بما فيها النظر في الطلبات
المقدمة لالنضمام للنادي ،واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
يفوض صالحياته المبينة في هذه التعليمات كالً أو بعضا ً منها إلى أحد العاملين
المادة ( :)29للعميد أن ّ
في العمادة.
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المادة ( :)30ال يُ َح ّل النادي إال بقرار من الرئيس ،بنا ًء على تنسيب من العميد ،وفي هذه الحال تؤول
أموال النادي وموجوداته إلى صندوق العمادة.
المادة ( :)31لرئيس الجامعة ّ
البت في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.
المادة ( :)32لرئيس الجامعة أن يُصدر القرارات التنفيذية واإلجرائية التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام
هذه التعليمات.
المادة ( :)33رئيس الجامعة والعميد مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
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تعليمات رقم ( )23لسنة 2009
تعليمات الرحالت الطالبية في جامعة البترا
المادة (:)1
المادة (:)2

المادة (:)3

ت ُس ّم ى هذه التعليمات تعليمات الرحالت الطالبية في جامعة البترا لسنة  ،2009ويُعمل
بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها.
يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
 :جامعة البترا
الجامعة
 :رئيس الجامعة
الرئيس
 :عميد أي كلية من كليات الجامعة
العميد
 :أي كلية من كليات الجامعة
الكلية
 :أي قسم علمي في كليات الجامعة
القسم
 :هي الجمعيات التي تؤسس من الطلبة في الجامعة ،واألندية
الجمعيات
الطالبية ،أو اتحاد الطلبة.
الطالبية
تنقسم الرحالت الطالبية في جامعة البترا إلى النوعين اآلتيين:
أوالً :الرحالت الطالبية العلمية
ثانياً :الرحالت الطالبية العامة

أوالً :الرحالت الطالبية العلمية
المادة (:)4
المادة (:)5
المادة (:)6

الرحلة العلمية هي تلك الرحلة التي تكون جزءا ً من مادة دراسية معينة ،أو تكون مادة
قائمة بذاتها.
ت ُنظم الرحالت العلمية ،وت ُنَفذ بقرار من الرئيس ،وتنسيب من عميد الكلية ،بنا ًء على
توصية من القسم المختص ،تتضمن بيان طبيعة الرحلة ،ووجهتها ،ومدتها ،والمشاركين
فيها ،والمشرف عليها.
ت ُ َعيّن الكلية من بين أعضاء الهيئة التدريسية فيها ُمشرفا ً على الرحلة العلمية.

ثانياً :الرحالت الطالبية العامة
المادة (:)7
المادة (:)8

ض ّم الرحالت الطالبية العامة كل أنواع الرحالت الطالبية األخرى ،وت ُ َن ّ
ظمها ،أو ت ُشرف
ت ُ
عليها عمادة شؤون الطلبة.
ت ُعلن عمادة شؤون الطلبة عن رحالتها ضمن إطار خطتها الفصلية التي يُق ّرها الرئيس.

المادة ( :)9ت ُ ْعلن عمادة شؤون الطلبة على لوحات اإلعالنات في الجامعة عن كل رحلة من
رحالتها ،على أن تبين في اإلعالن التفاصيل األساسية للرحلة.
المادة ( :)10يكلّف عميد شؤون الطلبة أحد موظفي العمادة -أو أكثر -باإلشراف على تنظيم الرحلة
ومرافقتها.
المادة ( :)11يمكن للهيئات الطالبية تقديم مقترحات -على نماذج خاصة ت ُصدرها عمادة شؤون الطلبة
للقيام برحلة ،وفي حال موافقة عميد شؤون الطلبة على االقتراح ،يكلّف أحد موظفيالعمادة أو أكثر لإلعداد للرحلة ،ومرافقتها ،واإلشراف عليها بالتنسيق مع الهيئة الطالبية
المعنيّة.
ثالثاً :ميزانية الرحالت
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المادة ( :)12يحدّد عميد شؤون الطلبة ،بتنسيب من القسم المختص في العمادة ،قيمة اشتراك الطالب
في الرحلة في ضوء تكلفتها ،ويعتمد موازنتها بعد القيام بها ،ويحيلها -مع أي مبالغ
فائضة -إلى اإلدارة المالية بالجامعة.
رابعاً :أحكام عامة
المادة ( :)13الرحالت الطالبية جزء ال يتجزأ من الحياة الجامعية ،يراعي المشاركون فيها روح هذه
الحياة ،ويتصرفون وفقا ً لها ،وكل ما هو ممنوع داخل الحرم الجامعي ،يكون ممنوعا ً في
الرحلة الطالبية.
المادة ( :)14ال تتم الرحلة الجامعية إال بموافقة مسبقة من الرئيس.
المادة ( :)15يتم الحصول على الموافقة الالزمة للرحلة من الجهة اإلدارية المخولة في الجامعة وفق
المواعيد اآلتية:
أ .الرحالت الداخلية التي ال تستغرق أكثر من يوم واحد ،قبل أسبوع على األقل من
موعد الرحلة.
ب .الرحالت الداخلية التي تستغرق أكثر من يوم واحد قبل أسبوعين على األقل من
موعد الرحلة.
ج .الرحلة الخارجية قبل أربعة أسابيع على األقل من موعد الرحلة.
المادة ( :)16ت ُقدّم الطالبات المشتركات في الرحالت الخارجية ،أو التي تستغرق أكثر من يوم واحد ما
يفيد موافقة أولياء أمورهن على مشاركتهن فيها.
المادة ( :)17ت ُوفّر الجهة المشرفة على الرحلة الجامعية مشرفا ً واحدا ً على األقل لكل  25طالباً.
المادة ( :)18يتقيد الطلبة المشاركون في الرحلة الطالبية بالتعليمات الخطية والشفوية التي ت ُصدرها
الجهة المشرفة على الرحلة ،وكل مخالفة يرتكبها الطالب في الرحلة يعاقَب عليها وفق
األنظمة التأديبية المعمول بها في الجامعة.
المادة ( :)19للرئيس ّ
البت في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
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تعليمات رقم ( )24لسنة 2017
تعليمات السكن الداخلي للطالبات في جامعة البترا
المادة (:)1

س ّمى هذه التعليمات تعليمات السكن الداخلي للطالبات في جامعة البتـرا لسنة ،201744
تُ َ
ويُعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا
الجامعة
 :مجلس أمناء الجامعة
المجلس
 :رئيس الجامعة
الرئيس
 :عميد شؤون الطلبة في الجامعة
العميد
مديرة السكن  :المسؤولة العامة عن السكن الداخلي
 :المشرفة المناوبة داخل السكن
المشرفة
 :طبيب الجامعة
الطبيب

المادة (:)3

عند اإلقامة في السكن الداخلي ت ُراعى المبادئ العامة اآلتية:
السكن الداخلي هو منزلك الشخصي في أثناء دراستك الجامعية ،وإقامتك فيه ت َستدعي
االنتباه إلى ُجملة مبادئ رئيسة والتصرف وفقا ً لها:
أ .عندما تختارين اإلقامة في السكن الداخلي للجامعة ،فأنت تستأجرين غرفة مفروشة
مفردة ،أو مزدوجة ،ويغدو لك الحق في استخدام جملة من المرافق والتجهيزات تعود
ملكيتها للجامعة .لذلك فأنت مسؤولة عن المحافظة عليها وعن ُحسن استخدام الطاقة
والمياه ،ونظافة المكان واألشياء وفق حدود مرسومة.
ب .السكن الداخلي هو سكن جامعي جماعي ،ت ُقيمين فيه مع عدد كبير من زميالتك
جو دراسي مالئم،
الطالبات الالتي يحتَ ْجن مثلك للهدوء ،سواء أكان ذلك بقصد توفير ّ
ض ْبط مصادر الضوضاء المختلفة.
أم بقصد الراحـة؛ لذلك ال بد من َ
ً
ج .إن وجودك في السكن الداخلي يمن ُحك وأسرتك ،وإدارة الجامعة إحساسا بالطمأنينة،
لذلك ال بُدّ لضمان هذا اإلحساس من االلتزام بمواعيد الخروج من السكن ،والعودة
إليه ،كما تنص عليها التعليمات الخاصة بذلك .إن وجودك في سكن جماعي جامعي
يُملي تنظيم بعض األمور على نحو يكفَل النظام ،ومن هنا ،فإن تقيّدك بالتعليمات التي
توفّر هذا النظام سوف يمنحك فرصة لممارسةً حقوقك كاملة فيه ،دون اإلخالل
بحقوق اآلخرين.
د .إن وجودك في سكن جامعي جماعي يفرض إسها َمك الفعال في إقامة عالقات إنسانية
إيجابية مع المشرفات على السكن ،والعامالت فيه ،ومع زميالتك الطالبات ،في إطار
من القيم األخالقية والممارسات السلوكية الرفيعة.
سس هذا السكن لخدمتك وتوفير أقصى أسباب السالمة والراحة لك ،لذلك ،فإن
ه .لقد أ ّ
تعاونك المتصل مع إدارة السكن سوف ينعكس على نَ ْحو مستمر في االرتقاء بنوعية
هذه الخدمة ،ويوفر لك مناخا ً مالئما ً يُسهم في االرتقاء بتحصيلك األكاديمي ،وفي
جعل حياتك الجامعية االجتماعية أكثر راحة ومتعة.
و .ت ُعرضك مخالفت ُك لهذه التعليمات  -التي تغدو ُملزمةً لك بالتضامن مع ولي أمرك
بمجرد توقيع عقد إقامتك في السكن  -إلجراءات تم توضي َحها في الباب الثالث من
هذه التعليمات.

المادة (:)4

يشترط لقبول الطالبة في السكن ما يأتي:
أ .أن تكون مس ّجلة لدراسة مادة أو أكثر في الجامعة.
ب .أن تكون الئقة صحيا ،وخالية من األمراض السارية بموجب شهادة من الطبيب.
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ج .أن توقّع  -وولي أمرها  -تعهدا لدى إدارة السكن بالتقيد التام بنظام السكن الداخلي
وتعليماته ،وفق النموذج الم َعدّ لهذا الغرض.
تقررها الجامعة ،والتأمينات الخاصة باإلقامة في الوقت المحدد
د .أن تسدّد الرسوم التي ّ
لذلك.
ه .أن تكون حسنة السيرة ،والسلوك.
المادة (:)5

يحدّد المجلس مقدار الرسوم للسكن والتأمينات قّ ْبل بدء السنة الدراسية.

المادة (:)6

يتم قبول الطالبة في السكن وفق ما يأتي:
أ .أن تكون مس ّجلة للدراسة في الجامعة.
ب .أن تقدّم طلبات لاللتحاق بالسكن في عمادة شؤون الطلبة.
ج .أن توافق لجنة السكن التي يؤلفها عميد شؤون الطلبة برئاسته للنظر في الطلبات
المقدمة.
د .أن تسدّد الرسوم المقررة للسكن ويُسلم إيصال الدفع إلى إدارة السكن.

المادة (:)7

ت ُ ْستَ ْوفى من الطالبة رسوم السكن والتأمينات عن الفصل الدراسي في بداية الفصل.

المادة (:)8

صف فصل دراسي.
رسوم السكن والتأمينات في الفصل الصيفي ن ُ

المادة (:)9

ال ت ُ َردّ رسوم السكن إذا تركت الطالبة السكن في الفصل الدراسي ألي سبب من األسباب
إال للطالبة التي ت ُصاب بمرض يمنعها من اإلقامة فيه بموجب تقرير طبي معت َمد من
الطبيب ،وفي هذه الحال يخصم من الرسوم ما يعادل رسوم مدة إقامة الطالبة.

المادة ( :)10ت ُ َردّ رسوم التأمينات للطالبة عند خروجها من السكن بعد َخصم مثلي قيمة ما قد تكون قد
تسببت في إتالفه.
المادة (:)11

في حال مخالفة الطالبة ألحكام هذه التعليمات ،ت ُوقَع عليها العقوبات المنصوص عليها في
نظام تأديب طالبات السكن بالجامعة.

المادة ( :)12أ.
ب.

ج.
د.
ه.
و.

يُش ّك ل عميد شؤون الطلبة لجنة دائمة برئاسته لمعالجة مخالفة هذه التعليمات،
وعضويّة المختصة بالتوجيه واإلرشاد ،ومديرة السكن.
تواجه الطالبة التي تخالف هذه التعليمات إجراءات تتفاوت حسب حجم المخالفة،
ونوعها وفقا ً لتقدير لجنة المعالجة .وهذه اإلجراءات هي:
 .1التنبيه الشفوي.
 .2التنبيه الخطي.
ثان ،نهائي).
 .3اإلنذار بدرجاته الثالث ( :أولٍ ،
 .4الحرمان لمدة محدودة من ممارسة نشاط ،أو أكثر من نشاطات طالبات السكن
الداخلي.
 .5التغريم بما ال يقل عن مثْلَي قيمة الشيء ،أو األشياء التي أتلفتها طالبة السكن.
 .6الفصل المؤقت من السكن لمدة فصل دراسي ،أو أكثر.
 .7الفصل نهائيا ً من السكن الداخلي.
يجوز الجمع بين إجراءين أو أكثر من هذه اإلجراءات.
يُوقّع رئيس الجامعة على اإلجراءين ( )6و(.)7
باقي اإلجراءات يُوقّع عليها عميد شؤون الطلبة.
بمجرد توقيعها عقد إقامتها في السكن.
ت ُصبح هذه التعليمات ملزمة للطالبة
ّ

المادة ( :)13أ .يفتح السكن أبوابه قبل ثالثة أيام من بدء الدراسة في مطلع العام الجامعي.
ب .ت ُخلي الطالبة غرفتها في مدة أقصاها ثالثة أيام بعد نهاية الدراسة ،واالمتحانات لكل
فصل دراسي.
ج .يجوز للطالبة البقاء في السكن في أثناء اإلجازات الرسمية ،والعطالت القصيرة التي
ال تتجاوز أسبوعين دون استيفاء رسوم إضافية.
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د .يجوز للطالبة الخريجة البقاء في السكن مجانا ً لمدة أربعة أيام بعد التخرج الستكمال
أوراق التخرج من الجامعة ،وإتمام براءة الذمة بناء على موافقة خطية من عميد
شؤون الطلبة ،وبتنسيب من مديرة السكن ،على أن تدفع الطالبة الرسوم المقررة
وهي ( )15دينار عن كل يوم إقامة إذا زادت المدة على ذلك.
ه .يجوز للطالبة البقاء في سكن الطالبات بعد انتهاء الفصل الدراسي الصيفي ولغاية
الفصل الدراسي األول من العام الجامعي الذي يليه مقابل استيفاء رسوم استضافة
( )15دينارا ً نظير كل يوم إقامة.
و .تخلي الطالبة غرفتها بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني في حال عدم رغبتها في

التسجيل للفصل الدراسي الصيفي ،وفي حال رغبتها بحجز الغرفة خالل الفصل
الصيفي وإبقاء أمتعتها فيها تدفع الرسوم المحددة لذلك الفصل والمقدرة بـ %50
من الرسوم المقررة للفصول االعتيادية ،مع منحها األولوية لحجز غرفة للفصل
األول وبحد أقصى ثالثة أيام قبل بداية دوام الفصل األول.45

المادة ( :)14عند اإلقامة في السكن الداخلي تراعي الطالبة األمور اآلتية:
أ .المحافظة على السكن
 .1كل طالبة مسؤولة عن استخدام مختلف التجهيزات في المبنى بصورة سليمة،
حسب اإلرشادات المخصصة لذلك.
ع ْهدة شخصية لديها ،لذلك يجب المحافظة عليه،
 .2يُعَدّ األثاث في غرفة الطالبة ُ
وعدم نقله خارج الغرفة.
 .3يُمنع ّ
دق أي مسامير في ُجدران الغرفة ،أو الممرات لتعليق الص َور واللوحات،
ً
أو أي غرض آخر ،ويُستخدم لذلك الغرض مواد الصقة ال تترك أثرا على
الجدران.
 .4ال يجوز تغيير قفل باب الغرفة إال بموافقة مديرة السكن.
 .5ال يُسمح للطالبة باستخدام أجهزة كهربائية في غرفتها مثل :تلفزيون ،ثالجة
كبيرة ،مايكرويف ،كومبيوتر ،أو ما شابه ذلك إال بإذن من عميد شؤون الطلبة.
عطل ،أو ت َلَف في غرفتها ،أو في المرافق
 .6في حال مالحظة الطالبة ألي ُ
األخرى ،عليها إبالغ مشرفة السكن مباشرة ،بالكتابة في الس ّجل المخصص
لذلك.
 .7كل طالبة مسؤولة عن نظافة غرفتها ،وترتيبها ،والمحافظة على نظافة المبنى
عموماً ،علما ً بأن هناك عامالت يقُ ْمنَ بتنظيف ممراته ومرافقه الصحية يومياً.
 .8كل طالبة مسؤولة عن غسل مالبسها الشخصية ،وتجفيفها في غساالت السكن
ونشافاتها ،وفق رسوم تحدّدها إدارة الجامعة ،وحسب القواعد المعمول بها في
إدارة السكن الداخلي ،علما ً بأن هذه اإلدارة مسؤولة عن غسل بياضات األس ّرة
وأكياس المخدّات و َكيّها أسبوعياً.
 .9ت ُح َفظ األطعمة في الخزائن المخصصة في مطبخ السكن ،أو الثالجة ،ويُمنع
وضعها في خزائن المالبس.
 .10كل طالبة مسؤولة عن ترك التجهيزات التي تستخدمها في المطبخ ،أو غرفة
الغسيل ،نظيفة بعد استخدامها.
 .11تراعي الطالبة ترشيد استهالك الكهرباء ،والماء.
ب .الصحة والسالمة وممتلكات الطالبة الشخصية
 .1يُ ْح َ
ظر على الطالبة إدخال المشروبات الروحية والمخدرات ،أو أي نوع من
المواد والعقاقير المض ّرة بالصحة.
 .2يُ ْح َ
ي أجهزة إشعال ناري ،أو مواد قابلة لالشتعال .وفي
ظر على الطالبة اقتناء أ ّ
هذا اإلطار يُ ْح َ
ظر استخدام مدافئ الكهرباء ،والكيروسين ،والسوالر والغاز،
ويُ ْح َ
ظر اقتناء األراجيل بأشكالها داخل الغرف ،أو في ممرات السكن وقاعاته.
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.3
.4
.5
.6
.7

على الطالبة التي ت ُعاني من مرض مراجعة الطبيب ،وفي الحاالت المرضيّة
الطارئة يتم إبالغ المشرفة التخاذ اإلجراءات الالزمة .وفي كل األحوال
تراعي الطالبة اعتبارات الصحة العامـة.
يُ ْح َ
ظر االحتفاظ بالحيوانات األليفة داخل المبنى.
كل طالبة مسؤولة عن حاجياتها الخاصة ،وضياع أي منها ليس من مسؤولية
الجامعة ،أو إدارة السكن ،لذا لن يتم التحقيق في حوادث السرقة إال في الحاالت
التي تدين فيها الطالبة أشخاصا ً تتعرف عليهم.
على الطالبة في نهاية كل فصل دراسي ،وعند ترك السكن أخذ حاجاتها الخاصة
بها كافة ،وإدارة السكن غير مسؤولة عن فقدان أي منها.
تحتفظ إدارة السكن بمفتاح إضافي لكل غرفة ألغراض األمن والسالمة.

ج .توفير الهدوء والمحافظة على النظام
ضوضاء ،التي يمكن أن تُزعـج الطالبات األُخريات
 .1االمتناع عن التسبب بال ّ
(صوت عا ٍل ،مسجل ،مذياع ،تلفاز).
ً
 .2المحافظة على الهدوء التام ،من الساعة الحادية عشرة ليال ،وحتى الثامنة
صباحاً.
 .3تمتدّ فترات الهدوء التام في أوقات االمتحانات النهائية من الثامنة مسا ًء وحتى
الثامنة صباحاً.
 .4يجب على الطالبات كلهن مراعاة المظهر الالئق داخل السكن ،ويُمنَع منعا ً باتا ً
التجول خارج أقسام المنامة بمالبس النوم.
ّ
 .5على الطالبة عدم إساءة استعمال الهاتف العام ،كما يجب االقتصاد والتقليل من
المكالمات؛ إلفساح المجال لبقية الزميالت لالتصال ،حسب اإلجراءات
المعمول بها في السكن.
 .6يُ ْس َمح للطالبة استخدام الهاتف الخاص بالسكن الداخلي للمكالمات الخارجية
فقط ،نظير إيصاالت رسمية تحصل عليها من اإلدارة المالية ،وال يُ ْس َمح
باستخدامه للمكالمات الداخلية إال للضرورة.
 .7تلتزم الطالبة بالمبيت في الغرفة المخصصة لها ،والتواجد فيها في موعد التفقّد
الليلي ،الذي تقوم به مشرفة السكن.
 .8ال يُ ْس َمح للطالبة تغيير الغرفة المخصصة لها ،أو تبديلها دون موافقة إدارة
السكن.
 .9إذا َرغبت الطالبة في االحتفال بمناسبة شخصية داخل السكن ،فإن عليها
االستئذان من مديرة السكن .وفي األحوال كافة يُ ْست َحسن أن تكون هذه الحفالت
في أيام العطل ،وضمن القواعد المرعيّة.
د .رابعاً :مغادرة السكن والعودة إليه
 .1تلتزم الطالبة بالرجوع إلى السكن ،وفق المواعيد التي يجري تحديدها في كل
فصل.
 .2تلتزم الطالبة بتسجيل اسمها في سجل الخروج اليومي للسكن في حال مغادرة
الحرم الجامعـي.
 .3يُ ْس َمح للطالبة المبيت خارج السكن في عطلة نهاية األسبوع والعطل الرسمية
ي أمرها،
لدى األشخاص الواردة أسماؤهم في اإلقرار ،الذي وافق عليه ول ّ
وذلك بعد تعبئتها النموذج الخاص بالمبيت لدى مشرفة السكن.
 .4ال يُ ْس َمح للطالبة بالمبيت خارج السكن في أيام الدوام األسبوعي إال في الحاالت
االضطرارية ،وبعد حصولها على إذن مسبق من ولي األمر بالفاكس وموافقة
عميد شؤون الطلبة.
 .5ال يُ ْس َم ح للطالبة بالسفر خارج مدينة عمان دون حصولها على إذن مسبق من
ولي األمر وموافقة عميد شؤون الطلبة ،على أن يكون االستئذان والموافقة قبل
يوم واحد.
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 .6يُ ْس َمح للطالبة االشتراك في الرحالت الجامعية ،وفق نظام الرحالت في
الجامعة .أما السهرات والجوالت الترفيهية داخل عمان فتتم بإشراف عمادة
شؤون الطلبة.
ه .العالقات اإلنسانية والنظام العام
 .1تلتزم الطالبة باإلسهام في بناء عالقات إنسانية إيجابية ،أساسها الودّ واالحترام،
مع زميالتها ،ومع المشرفات على السكن ،والعامالت فيه.
 .2تلتزم الطالبة باستخدام أنماط رفيعة من الخطاب والتعامل مع الفئات المذكورة
في المادة السابقة.
 .3تمتنع الطالبة عن اإلتيان بأي فعل يتعارض مع قيم المجتمع األساسية ،أو يمكن
أن يسيء إلى سمعتها ،أو زميالتها ،أو الجامعة والعاملين فيها.
 .4يُمنع توزيع النشرات ،أو جمع التواقيع ،أو التبرعات دون الحصول على
ترخيص مسبق لممارسة هذه األنشطة.
و .استقبال الضيوف
 .1ت ُراعي الطالبات استقبال أولياء أمورهن ،وزوارهن في قاعة االستقبال
المخصصة لذلك في السكن ،وت ُس ّجل أسماؤهم في السجل الخاص بذلك ،وال
يُسمح باصطحابهم إلى الغرف ،أو الطوابق ،أو استضافتهم فيها.
 .2ال يُ ْس َمح للزوار من خارج السكن بالبقاء فيه بعد الموعد المحدد للزيارة .
46

المادة ( :)15عميد شؤون الطلبة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة ( :)16تُلغي هذه التعليمات ،تعليمات السكن الداخلي للطالبات في جامعة البترا رقم ( )24لعام
.472017

 46أقر تعديل البند (و) من المادة رقم ( )14في جلسته رقم ( )2019/2018-3بتاريخ  2019/07/09قرار رقم ()2019/2018-6
 47في جلسته رقم ( )2018/2017-1بتاريخ  2017/09/24قرار رقم ()2018/2017-01
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تعليمات رقم ( )25لسنة 2009
تعليمات جائزة جامعة البترا للطالب المتميز
المادة (:)1

تُسمى هذه التعليمات "تعليمات جائزة جامعة البترا للطالب المتميّز لسنة  ،"2009ويُعمل
بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبيّنة لها أدناه ،ما لم تدل
القرينة على خالف ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا
الرئيس  :رئيس الجامعة
الطالب  :الطالب في الجامعة ،الذي أنهى ( )60ساعة معتمدة في الجامعة
الجائزة  :جائزة جامعة البترا للطالب المتميّز
اللجنة  :لجنة الجائزة

المادة (:)3

يقوم مجلس الكلية في الجامعة بتسمية ُمرشح واحد من طلبة الكلية للحصول على جائزة
التميّز وفق المعايير الواردة في المادة ( )9من هذه التعليمات.

المادة (:)4

ت ُشكل لجنة برئاسة رئيس الجامعة ،وعضوية نائب الرئيس للشؤون األكاديمية ،وعميد
شؤون الطلبة ،واثنين من األساتذة في الجامعة يختارهم مجلس العمداء.

المادة (:)5

سوغات االختيار وأسماء
ت ُقدّم اللجنة المرشح األول للجائزة إلى مجلس العمداء ،مع ذكر ُم ّ
المرشحين اآلخرين التخاذ القرار المناسب.

المادة (:)6

يتم َم ْنح "الجائزة" في أثناء مراسم حفل تخريج الطلبة في ذلك العام ،وتتكون الجائزة من:
أ .شهادة تقدير ُموقعة من رئيس الجامعة.
ب .مكافأة مالية مقدارها (ألف دينار).

المادة (:)7

ال يجوز للفائز بالجائزة أن يتقدم لها مرة أخرى.

المادة (:)8

ت ُ ْعت َ َمد المعايير اآلتية لتقييم أداء المرشحين:
أ .أن يكون َحسن السيرة والسلوك ،ولم تقع عليه عقوبة تأديبية.
ب .أن يكون قد أنهى دراسة ( )60ساعة معتمدة في الجامعة.
ج .أال يقل تقدير ُمعدّله التراكمي عن جيد جداً.
ت ُ ْعت َ َمد المعايير اآلتية لتقييم أداء المتقدمين للجائزة:

المادة (:)9
#

المعايير

1
2
3
.4

األداء األكاديمي "المعدل التراكمي"
النشاطات الالمنهجية (موسيقى ،رسم ،رياضة ،نوادي جامعية ،شعر ،كتابة ...إلخ)
االلتزام بالقيم الجامعية (االنضباط ،المواظبة ،التقيد بالنظام)
المساهمة في خدمة الجامعة ،والمجتمع المحلي (تقديم مشروع بحث ،اختراع ،عمل
ريادي ،التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني)
الحصول على جوائز سابقة (التميز في أحد المجاالت المعرفية ،أو االجتماعية)

.5
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العالمة
()%
30
30
20
15
5

تعليمات رقم ( )26لسنة 2015
تعليمات تأديب الطلبة في جامعة البترا



المادة (:)1

س ّمى هذه التعليمات" ،تعليمات تأديب الطلبة في جامعة البترا لسنة  ،"2015ويُعمل بها
تُ َ

ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة .

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات ،المعاني المخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
مجلس العمداء  :مجلس عمداء الجامعة.
مجلس التأديب  :مجلس تأديب الطلبة.
 :عميد شؤون الطلبة.
العميد
تعرض الطالب الذي يرتكبها للعقوبات التأديبية.
المخالفة
 :هي المخالفة التي ّ
التأديبية
 :الطلبة المس ّجلون ،والمنتظمون في الدراسة كافة ،في جامعة البترا.
الطلبة

المادة (:)3

تعرض الطالب الذي يرتكب أيا ً منها للعقوبات التأديبية
ت ُ َعدّ األعمال اآلتية مخالفات تأديبية ّ
المبينة في هذه التعليمات:
أ .االمتناع المتعمد -الفردي أو الجماعي-عن حضور الدروس واألعمال الجامعية
األخرى ،التي تقتضي األنظمة المواظبة عليها ،وكل تحريض على هذا االمتناع.
ش في االختبارات واالمتحانات ،أو اإلخالل بنظامها.
ب .الغش ،أو محاولة الغ ّ
ً
ج .أي فعل ،أو قَول ،أو عمل يرتكبه الطالب في الجامعة ،ويكون ماسا بالشرف ،أو
الكرامة ،أو األخالق ،أو ُمخالً بحسن السيرة والسلوك ،أو ما من شأنه اإلساءة إلى
سمعة الجامعة ،أو العاملين فيها ،وتنطبق هذه الفقرة على أي من األفعال المنصوص
عليها ،إذا ارتكبها الطالب خارج الجامعة في نشاط أو مناسبة ،سواء اشتركت فيها
الجامعة ،أم لم تشترك.
د .القيام بأي تنظيم داخل الحرم الجامعي ،أو المشاركة فيه ،أو التحريض عليه ،من
غير ترخيص سابق من المراجع المختصة في الجامعة ،أو االشتراك في أي نشاط
جماعي يخالف األصول التنظيمية في الجامعة.
ه .استعمال مباني الجامعة ومرافقها لغير األغراض التي أُعدّت لها ،أو دون إذن سابق.
و .توزيع النشرات ،أو الملصقات ،أو إصدار الجرائد في الجامعة ،أو جمع التواقيع ،أو
التبرعات دون الحصول على ترخيص من المراجع المختصة في الجامعة ،أو إساءة
استعمال الترخيص الممنوح لممارسة األنشطة المذكورة.
ز .اإلخالل بالنظام ،أو الضبط الذي تقتضيه المحاضرات ،أو الندوات ،أو األنشطة التي
تُلقى داخل الجامعة.
ح .أي إهانة أو إساءة يو ّجهها الطالب لعضو هيئة التدريس ،أو ألي من العاملين ،أو
الطلبة ،أو الزائرين في الجامعة.
ط .سرقة ،أو إتالف ،أو أي تهديد ،أو محاولة -عن قصد أو إهمال -من شأنها المساس
بممتلكات الجامعة المنقولة ،أو غير المنقولة ،بما في ذلك مصادر المعلومات.
ي .مخالفة ،أو التحريض على مخالفة القوانين ،واألنظمة ،والتعليمات ،والقرارات
النافذة في الجامعة.
ك .االحتيال في الحصول على وثائق جامعية ،أو التزوير فيها ،أو استعمال أوراق
مزورة في أي أغراض جامعية.
ل .التحريض ،أو االتفاق مع طلبة ،أو أشخاص آخرين على ارتكاب أعمال عنف ،أو
مشاجرات ،أو التشهير (الشفوي ،الكتابي ،الرقمي) ضد طلبة ،أو أشخاص آخرين
داخل الجامعة.

في جلسته رقم ( )2015/4-2014بتاريخ 2015/06/28

199

م .إعطاء وثائق ،أو هويات جامعية لآلخر بقصد استخدامها بطريقة غير مشروعة ،أو
رفض إبرازها عند الطلب من المراجع المختصة في الجامعة.
ن .انتحال طالب شخصية طالب آخر داخل الحرم الجامعي في أي فعل ،أو عمل ،أو
قول من شأنه اإلخالل بالقوانين ،واألنظمة ،والتعليمات ،والقرارات النافذة في
الجامعة.
س .كل فعل ،أو قول ،أو عمل من شأنه اإلساءة إلى الوحدة الوطنية ،أو اإلساءة إلى أمن
البلد ومعتقداته ،ببث أفكار سياسية ،أو طائفية ،أو قبلية ،أو إقليمية.
ع .استعمال ،أو المساعدة في استعمال ،أو المشاركة ،أو التحريض في إدخال ،أو حمل
األسلحة الحادة ،أو النارية ُ -مرخصة كانت أو غير ُمرخصة -داخل الحرم الجامعي،
أو أي مواد أخرى ،يمكن استخدامها ألغراض غير مشروعة.
ف .تعاطي ،أو ترويج ،أو حيازة أي من المواد المخدّرة ،أو الروحية ،أو الحضور إلى
الجامعة تحت تأثيرها.
المادة (:)4

ت ُحدّد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يتناسب مع المخالفات الواردة
في المادة ( ،)3وهي:
أ .التنبيه.
ب .إخراج الطالب من قاعة التدريس ،أو استدعاء األمن الجامعي عند الضرورة
إلخراجه.
ج .حرمان الطالب من حضور بعض محاضرات المادة ،أو جميعها ،التي أخل بالنظام
في أثناء تدريسها.
د .الحرمان لمدة ُمحددة من االستفادة من المرافق الجامعية ،التي ارتكب فيها المخالفة.
ه .اإلنذار األول.
و .اإلنذار المزدوج (الثاني).
ز .اإلنذار النهائي.
ح .إلغاء التسجيل لمادة ،أو أكثر من مواد الفصل ،الذي تقع فيه المخالفة ،وعدم رد
الرسوم.
ْ
ط .تغريم الطالب قيمة مثلي الشيء الذي أتلفه.
ي .مصادرة كل ما من شأنه اإلخالل بنظام المحاضرات ،وإخطار عميد الكلية ،أو رئيس
القسم بذلك خطياً.
ك .الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي ،أو أكثر.
ل .الفصل نهائيا ً من الجامعة.
م .تأجيل منح الطالب الدرجة العلمية لفترة زمنية ،يحددها مجلس العمداء.
ن .إلغاء قرار َمنح الشهادة ،إذا تبين أن هنالك عملية تزوير ،أو احتياالً في إجراءات
الحصول عليها.

المادة (:)5

أ .يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيّتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه
التعليمات.
ً
ب .يتم تحرير أي مخالفة تأديبية يرتكبها الطالب ،وفقا للمادة ( )3من هذه التعليمات
كتابة ،مشفوعة بالوقائع واألدلة ما أمكن ذلك.

المادة (:)6

أ .في حاالت الفصل المؤقت لمدة فصل دراسي أو أكثر ،ال يُ َعدّ الفصل الصيفي فصالً
دراسيا ً لهذه الغاية ،وال يُسمح للطالب المفصول بالدراسة فيه ،كما ال تحسب
المساقات التي قد يدرسها الطالب في أي معهد ،أو كلية ،أو جامعة في فترة الفصل.
ب .في حال إيقاع عقوبة الفصل المؤقت أو النهائي من الجامعة ،ت ُبلّغ الدائرة المختصة
رسميا ً بالقرار لتنفيذه ،وتُسحب هوية الطالب المفصول ،ويُمنع من الدخول إلى الحرم
الجامعي ،إال بإذن من الجهات المختصة بالجامعة.

المادة (:)7

ضبط الطالب ُمت َلبّسا ً بالغش كتابياً ،أو (رقمياً) ،أو ثبت نتيجة التحقيق أنه حاول
أ .إذا ُ
ش َرع فيه ،فتوقَع عليه العقوبات اآلتية منفردة ،أو مجتمعة:
الغش ،أو اشترك ،أو َ
صد للطالب عالمة صفر في ذلك االمتحان.
 .1ت ُر َ
 .2أي من العقوبات الواردة في الفقرات من (ه-ك) من المادة ( )4من هذه التعليمات.
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ب .ت ُوقَع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر على الدخول لتأدية امتحان بدالً منه،
العقوبات اآلتية مجتمعة:
 .1أن يُ َعدّ راسبا ً في المادة الدراسية.
 .2إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل ،وعدم رد الرسوم.
صلُه من الجامعة لمدة فصل دراسي ،ابتدا ًء من الفصل الذي يلي الفصل الذي
 .3فَ ْ
ضبط فيه.
ُ
ج .ت ُوقَع على الطالب الذي دخل االمتحان بدالً من طالب آخر العقوبات اآلتية مجتمعة:
 .1إلغاء تسجيله في المواد المسجلة له في ذلك الفصل ،وعدم رد رسومها.
صلُه من الجامعة لمدة فصل دراسي ،ابتدا ًء من الفصل الذي يلي الفصل الذي
 .2فَ ْ
ضبط فيه.
ُ
 .3إذا كان الشخص الذي دخل قاعة االمتحان من غير طلبة الجامعة ،فيُحال إلى
الجهات األمنية المختصة.
المادة (:)8
المادة (:)9

يُحفظ قرار فَ ْرض العقوبة التأديبية في ملف الطالب ،ويجوز تبليغ القرار إلى ولي أمر
الطالب ،أو للجهة الموفدة إن ُوجدت رسمياً ،وللعميد المعني إعالن القرار في لوحة
اإلعالن ،إذا وجد ذلك ضرورياً.
أ .يُؤلّف مجلس العمداء بتنسيب من عميد شؤون الطلبة في الشهر األول من كل عام -
ولمدة سنة  -مجلسا ً يسمى مجلس تأديب الطلبة ،ويتكون هذا المجلس من ثالثة
أعضاء من هيئة التدريس ،ومدير الخدمات الطالبية (أمين سر للمجلس) ،وعميد
ّ
والبت في المخالفات
شؤون الطلبة (مقرراً) .ويتولى هذا المجلس صالحيات النظر
التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة ،بما في ذلك وسائل المواصالت ،واألنشطة
الجامعية الالمنهجية المقامة داخل الجامعة وخارجها ،ويتولى عميد شؤون الطلبة
إحالة المخالفات إلى مجلس تأديب الطلبة للتحقيق فيها ،وتنسيب العقوبة المناسبة وفقا ً
للمادة ( )4من هذه التعليمات.
ب .تكون جلسات التحقيق جميعها سرية.
ج .كل فعل ،أو قول ،أو عمل من شأنه اإلخالل بجلسات التحقيق ،أو إلحاق اإلساءة ألي
عضو من أعضاء لجنة التحقيق يُعَدّ مخالفة تأديبية جديدة.

المادة ( :)10أ .إذا انتهت المدة المحد دة لمجلس تأديب الطلبة ،يستمر في ممارسة صالحيته إلى أن
شكل مجلس تأديب جديد يحل محله ،وتكون قراراته نافذة.
يُ َ
البت في القضايا المحالة إليه في مدة ال تتجاوز ثالثين يوما ً
ب .على مجلس تأديب الطلبة ّ
من تاريخ إحالتها إليه ،ولرئيس الجامعة تمديد المدة أكثر من ذلك ،إذا اقتضت
الظروف ،وبتنسيب من عميد شؤون الطلبة.
ج .يتم التحقيق في المخالفات كافة وفق األصول اآلتية:
َ .1جمع المعلومات ،وقبول الشكاوى إن ُوجدت ،وتحديد موعد إلجراء التحقيق من
عمادة شؤون الطلبة ،مع وصف المخالفات وصفا ً مبدئياً.
 .2إعالم عمادة القبول والتسجيل رسميا ً باسم الطالب الذي وقعت عليه واحدة من
العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ح ،ك ،ل ،م ،ن) ،إليقاف جميع
الحركات األكاديمية المتعلقة به.
 .3تبليغ الطالب خطيا ً بموعد إجراء التحقيق بوساطة عمادة شؤون الطلبة على
نسختين ،على أن يتم توقيع الطالب على هاتين النسختين ،وتسلم نسخة منها
للطالب ،وت ُعاد النسخة األخرى لت ُحفظ في ملف التحقيق.
 .4في حال رفض الطالب التوقيع على ورقة التبليغ ،يتم إلصاق نسخة منها على
لوحة اإلعالنات في كليته ،ويَشرح الموظف على النسخة األخرى بشروحات
ت ُفيد رفض الطالب التبليغ ،ويقوم الموظف بالتوقيع على هذه النسخة ،وت ُحفظ في
ملف التحقيق.
 .5يقوم مجلس تأديب الطلبة بإجراءات التحقيق في اليوم المعين إلجرائها ،ويقوم
الطالب بكتابة إفادته خطياً ،وتتم مناقشته فيها ،وسماع الشهود ،وضم البينات إلى
ملف التحقيق ،وبعد ختام اإلفادات يقوم كل من الطالب المخالف والشهود بالتوقيع
على المحاضر ،وت ُحذف إفادة الشاهد إذا رفض التوقيع ،مع بيان سبب الرفض.
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صد ،أمام لجنة مجلس التأديب،
صد ،أو غير َق ْ
 .6ت ُخلف الطالب عن المثول ،عن قَ ْ
في أي جلسة من جلساتها ،بعد إبالغه وفقا ً لألصول ،ال يَمنع لجنة مجلس التأديب
من عقد جلساتها ،أو االستمرار فيها ،أو إصدار القرار التأديبي غيابياً.
 .7لمجلس التأديب دعوة عميد الطالب ،أو رئيس قسمه ،لحضور جلسات التحقيق
معه ،مع مالحظة أنه ال يُعت َدّ بصوتهما عند اتخاذ القرار.
المادة (:)11

ت ُحدّد صالحيات توقيع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو اآلتي:
يدرس المادة – دون الرجوع إلى مجلس تأديب الطلبة
أ .لعضو هيئة التدريس أو َمن ّ
– حق توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (أ ،ب) من المادة ( )4من هذه
التعليمات ،شريطة أن ال يؤدي حرمان الطالب من المحاضرات ،أو إخراجه منها
في هذه الحال إلى حرمانه من دخول االختبار ،أو االمتحان .ويجوز لعضو هيئة
التدريس الطلب من عميده إحالة الموضوع إلى مجلس تأديب الطلبة.
ب .جميع العقوبات المتبقية (من ج إلى ن) ،الواردة في المادة ( )4من هذه التعليمات
يقرها مجلس تأديب الطلبة.

المادة ( :)12أ .تكون القرارات التأديبية جميعها قطعيّة ،باستثناء العقوبات المنصوص عليها في
الفقرات (ك ،ل ،م ،ن) من المادة ( ،)4ويجوز للطالب الذي صدرت بحقه أي من
العقوبات الواردة في الفقرات (ك ،م ،ن( أن يتقدّم باسترحام لمجلس العمداء ،في
أسبوع من تاريخ التصديق على القرار.
ب .يجوز للطالب الذي تمت المصادقة على قرار فصله من جامعة البترا فصالً نهائياً،
وفقا ً للمادة (-4ل) أن يتقدّم لمرة واحدة باسترحام لمجلس العمداء ،للنظر في إمكانية
عودته إلى الجامعة ،وفق الشروط اآلتية:
 .1أن يكون قد مضى على صدور قرار الفصل النهائي من الجامعة سنتان تقويميتان
كاملتان.
 .2أال يقل معدله التراكمي عن ( )2.00نقطتين.
 .3أال يقل عدد الساعات التي اجتازها بنجاح في جامعة البترا عن ( )60ستين
ساعة.
 .4أن يتضمن االسترحام االعتذار الصريح جراء اإلقدام على المخالفة التي ارتكبها.
 .5أن يتضمن االسترحام استعدادا ً صريحا ً للقيام بالعمل التطوعي الذي يقرره مجلس
العمداء.
ج .مع مراعاة ما ورد في (أ) فإن لمجلس العمداء أن يقبل ،أو يرفض النظر في طلب
االسترحام المقدم من الطالب.
المادة ( :)13ل رئيس الجامعة أن يتولى جميع الصالحيات المتعلقة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها
في هذه التعليمات -دون الرجوع إلى مجلس التأديب -في حال حدوث اضطراب ،أو
إخالل بالنظام في الجامعة ،يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة فيها ،أو وقوع حالة تهدد
بذلك ،مما يستدعي ّ
البت السريع ،ويبلغ رئيس الجامعة قراره الذي يصدره في هذه الحال
إلى مجلس العمداء.
المادة ( :)14أ .الحكم بأي من العقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات ال يُعفي الطالب من دفع
التعويض عن األضرار التي يتسبب بها ،وللجامعة الحق باستيفاء هذه التعويضات.
ب .فرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة ( )4من هذه التعليمات ال يمنع
من مالحقة الطالب قضائياً ،في الحاالت التي تشكل فيه المخالفة التأديبية ُجرما ً يعاقب
عليه القانون.
ج .إن صدور ُح كم جزائي بتبرئة الطالب ،أو الحكم بعدم مسؤوليته ،ال يمنع من اتخاذ
إجراءات تأديبية بحقّه.
المادة ( :)15أي َج ْهل باألنظمة ،والتعليمات والقرارات المطبّقة في الجامعة ،أو الصادرة عنها ،ال
يُعفي الطالب من تحمل المسؤولية.
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ّ
يبت رئيس الجامعة بأي حاالت لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.
المادة ( :)16أ.
ب .لمجلس الجامعة الصالحية الكاملة في تفسير نصوص هذه التعليمات.
المادة ( :)17تُلغي هذه التعليمات ،تعليمات تأديب الطلبة في جامعة البترا رقم ( )14لعام .2012
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تعليمات رقم ( )27لسنة 2015
تعليمات المنح والتشغيل لطلبة جامعة البترا
الفصل األول
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات تعليمات المنح والتشغيل لطلبة جامعة البترا لسنة  ،2015ويعمل
بها من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة
لها أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :مجلس األمناء.
المجلس
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
 :مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم.
مجلس
اإلدارة
 :الطالب الملتحق بالدراسة في أي من كليات الجامعة.
الطالب
يعتمد مجلس األمناء سنويا ً مبلغا ً يرصد في صندوق الطلبة لتقديم المنح الدراسية
للطلبة ،ومبلغا ً آخر لتشغيل الطلبة المحتاجين.

المادة (:)4

تتألف موازنة المنح والتشغيل من المصادر التالية:
أ .منحه سنوية يقدمها مجلس اإلدارة ،ويعتمدها المجلس.
ب .أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة (:)3

الفصل الثاني :منح التفوق في امتحان الثانوية العامة
المادة (:)5

يشترط لحصول الطالب المستجد على هذه المنحة أن يكون حاصالً على شهادة
الثانوية العامة األردنية ،أو الفلسطينية ،ومن حملة الجنسية األردنية ،أو الفلسطينية.

المادة (:)6

يمنح الطالب المسسستجد المسسستوفي للشسسرط الوارد في المادة ( )5أعاله منحه خاصسسة
بالرسوم الدراسية فقط على النحو التالي:
أ .كلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية العمارة والفنون
المنحة المقررة
المعدل العام في الثانوية
العامة
%50
من  % 95فأكثر
%25
من  - %90أقل من %95
ب .باقي كليات الجامعة
المنحة المقررة
المعدل العام في الثانوية
%100
من  %95فأكثر
%50
من  - %90أقل من %95
%25
من  - %85أقل من %90
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المادة (:)7

تستمر هذه المنحة لمدة عام دراسي كامل بما في ذلك الفصل الصيفي.

المادة ( :)8يتم تقييم أداء الطالب بعد انتهاء هذه المدة ،وتطبق عليه بعدها تعليمات منح التفوق
األكاديمي المعمول بها في الجامعة.
الفصل الثالث :منح التفوق األكاديمي
المادة (:)9

تقدم الجامعة منحة دراسسسية فصسسلية خاصسسة بالرسسسوم الدراسسسية فقط ،وذلك للطالب
المتفوق أكاديميا ً في الفصسسسسسل الالحق السسسسسستيفائه لشسسسسسروط التفوق األكاديمي ،على
النحو التالي:
المعدل التراكمي بالنقاط من
((4.00
 3.89فأكثر
3.88 – 3.67

المادة
(:)10

المنحة المقررة من الرسوم
الدراسية
%50
%25

أ .يشترط على الطالب للحصول على منحة التفوق األكاديمي للمرة األولى أن
يكون قد اجتاز ( )30ساعة معتمدة من ضمن خطته الدراسية في جامعة البترا،
وأن يحقق معدالً تراكميا ً حده األدنى  ،3.67شريطة المحافظة على الحد األدنى
لعدد الساعات المسجلة في الفصل االعتيادي.
ب .تستمر منحة التفوق األكاديمي في الفصول الالحقة ،شريطة اجتياز  12ساعة
معتمدة كحد أدنى في الفصل االعتيادي ،و 6ساعات في الفصل الصيفي ،مع
األخذ بعين االعتبار ضرورة كون هذه المواد من خطة الطالب وأن تكون من
المواد التي تدخل في حساب المعدل التراكمي ،باإلضافة إلى تحقيق معدل
تراكمي حده األدنى .3.67
ج .بغض النظر عما ورد في أ و ب من هذه المادة ،يشترط على الطالب للحصول
على منحة التفوق األكاديمي أن ال تكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية من
درجة إنذار فأكثر.
الفصل الرابع :منح المساعدة والمنح التشجيعية

المادة ( :)11تقدم الجامعة منحة دراسية كمساعدة للطالب المحتاج بما ال يزيد على ( )25%من
قيمة الرسوم الدراسية ،بتنسيب من لجنة المنح الدراسية ،وقرار من الرئيس.
المادة ( :)12يشترط للتقدم لمنحه المساعدة للطلبة المسجلين:
أ .أن يكون الطالب محتاجا ً مالياً.
ب .أن يكون الطالب قد درس في الفصل الدراسي الواحد ماال يقل عن ( )12ساعة
معتمدة من خطته الدراسية ،باستثناء الفصل الصيفي وفصل التخرج ،وأن ال
يقل معدله التراكمي عن ( )2.00نقطة.
ج .أن يكون حسن السيرة والسلوك ،وأن ال تكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية
من درجة إنذار فأكثر.
المادة ( :)13تقدم الجامعة منحا ً دراسية تشجيعية للطلبة المستجدين على النحو التالي-:
أ .منحة ألبناء العاملين في الجامعة وأزواجهم ،قيمتها ( )50%من الرسوم
الدراسية.
ب .منحة ألشقاء العاملين في الجامعة ،قيمتها ( )25%من الرسوم الدراسية.
ج .منحة اإلخوة المسجلين في الجامعة ،وفقا ً لما يلي:
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 .1منحة األخوين األول والثاني للطالب قيمتها ( )15%من الرسوم الدراسية.
 .2منحة األخ الثالث للطالب قيمتها ( )20%من الرسوم الدراسية.
 .3منحة األخ الرابع للطالب قيمتها ( )25%من الرسوم الدراسية.
د .منح دراسية تقدمها الجامعة في بعض التخصصات ،ويعلن عنها حسب خطة
الجامعة.
ه .منح دراسية لبعض الهيئات والمؤسسات ،ويصدر بها قرار من الرئيس.
و .منح دراسية تقدمها الجامعة للطلبة المتفوقين رياضيا وفنيا وثقافيا ً حسب
تعليمات تصدرها الجامعة ،وتعلن عن شروطها سنوياً.
المادة
(:)14

يشترط الستمرار منح المساعدة والمنح التشجيعية ما يلي:
أ .حصول الطالب على معدل تراكمي ( )2.00نقطة أو أكثر ،وفي حال انخفاض
معدله التراكمي عن ( )2.00نقطة ،تسحب هذه المنحة في الفصل الدراسي
التالي حتى يرفع معدله التراكمي إلى ( )2.00نقطة أو أكثر ،وعندها تعاد له
المنحة .وال ينطبق هذا الشرط على المنح الواردة في البنود (أ،ب،ج) من المادة
(.)13
ب .أن يدرس الطالب الحاصل على منحة تشجيعية ما ال يقل عن ( )15ساعة معتمدة،
والطالب الحاصل على منحة مساعدة ماال يقل عن ( )12ساعة معتمدة ،وذلك في
الفصل الدراسي الواحد من ضمن خطته الدراسية .ويستثنى من ذلك الفصل
الصيفي وفصل التخرج.
ج .أال يكون قد صدر بحق الطالب عقوبة تأديبية من درجة إنذار فأكثر.
الفصل الخامس :التشغيل

المادة ( :)15أ .يطلب رئيس الجامعة من عمداء الكليات ومدراء الدوائر اإلدارية والخدمية تحديد
احتياجاتهم من ساعات العمل المطلوب إشغالها من قبل الطلبة لغايات التشغيل
لكل فصل دراسي وأماكن عملهم وطبيعة المهام التي ستناط بهم.
ب .يحدد مجلس العمداء سنويا ً فرص العمل في الجامعة بناء على تنسيبات الكليات
والدوائر وبناء على الموازنة المحددة من مجلس األمناء.
ج .يعلن عميد شؤون الطلبة في بداية كل فصل دراسي عن الشواغر المتوفرة في
مرافق الجامعة وفق الخطة التي يقرها مجلس العمداء.
د .ترسل الكليات والدوائر اإلدارية والخدمية كشفا ً بأسماء الطلبة التي ترغب
بتشغيلهم لديها ،والمهام الموكلة لهم خالل الفصل الدراسي إلى عميد شؤون
الطلبة موقعا ً من الجهة الطالبة وعميد الكلية أو مدير الدائرة المعني.
المادة
(:)16

يشترط للحصول على فرص التشغيل في الجامعة مقابل مكافأة مالية ما يلي:
أ .أن يكون الطالب قد أنهى ( )30ساعة معتمدة على األقل داخل الجامعة.
ب .أن ال يقل معدله التراكمي عن ( )2.00نقطة.
ج .أن ال يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية من درجة إنذار فأكثر.
د .تعطى األولوية في التشغيل للطالب غير المقتدر مالياً .ويترك للعميد أو رئيس
الدائرة المختص تقدير الوضع المالي للطالب.

المادة ( :)17أ .تحدد ساعات العمل خالل الفصول الدراسية بمعدل ساعتين يوميا ً وبحد أقصى
( )40ساعة في الشهر وبمعدل دينارين مقابل كل ساعة عمل.
ب .يقوم الطالبة الراغب في العمل بتعبئة نموذج التشغيل المعتمد لدى العميد أو مدير
الدائرة المختص والذي بدوره ينسب لعميد شؤون الطلبة بأسماء الطلبة
المرشحين للعمل.
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ج .ال يسمح للطالب العمل ألكثر من ( )240مائتين وأربعين ساعة عمل خالل
دراسته في الجامعة إال في حال عدم وجود طلبة يرغبون في ملئ الشواغر غير
المشغولة.
د .يجوز لرئيس الجامعة في حاالت استثنائية وبتنسيب خطي من العميد أو مدير
الدائرة المختص رفع السقوف الواردة في البندين (أ ،ج) من هذه المادة.
المادة
(:)18

ترفع عمادة شؤون الطلبة الكشوف الشهرية إلى مدير الدائرة المالية بعد اعتمادها
من العمداء ومدراء الدوائر المختصة ومكتب التشغيل الوظيفي في عمادة شؤون
الطلبة مبينا ً فيها اسم الطالب وعدد ساعات العمل خالل الشهر العتماد صرف
المكافآت ،وتحفظ صورة من الكشوفات في ملف الطالب وصورة أخرى في ملف
التشغيل.

يتولى مكتب التشغيل الوظيفي بعمادة شؤون الطلبة متابعة عملية تشغيل الطلبة في
المادة
الكليات والدوائر اإلدارية ورفع تقارير دورية في نهاية كل فصل إلى عميد شؤون
(:)19
الطلبة يتضمن أسماء الطلبة وعدد ساعات العمل التي عملها كل طالب خالل الفصل
وعدد ساعات العمل اإلجمالي خالل فترة دراسته في الجامعة.
الفصل السادس :أحكام عامة
المادة ( :)20يستثنى من المنح الدراسية كافة رسوم المواد التالية:
أ .مادة العلوم العسكرية.
ب .المواد الدراسية المعادة.
ج .المواد التي يدرسها الطالب من خارج خطته الدراسية.
المادة (:)21
المادة (:)22

المادة (:)23
المادة (:)24
المادة (:)25
المادة (:)26

ال يجوز الجمع بين منحتين ،وفي حالة استحقاق الطالب ألكثر من منحة ،يعطى
المنحة األعلى.
يعلن عميد القبول والتسجيل قوائم بأسماء الطلبة المتفوقين أكاديميا ً في كل
تخصص ،وذلك في نهاية كل فصل دراسي ،ويرفعها إلى الرئيس العتمادها،
وإصدار األمر بالصرف ،وترسل هذه القوائم بعد ذلك للمدير المالي إلجراء
الالزم.
تتابع الدائرة المالية بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل المسيرة الدراسية لطلبة
المنح وتُعد قوائم بأسماء الطلبة الذين ال يستحقون االستمرار في الحصول على
منحهم ،وترسل القوائم للمدير المالي إلجراء الالزم.
تقدم الدوائر المعنية تقريرا ً سنويا ً للرئيس ،توضح فيه أحوال الطلبة المستفيدين
من المنح الدراسية وفرص التشغيل.
رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.
تلغي هذه التعليمات ،تعليمات المنح والتشغيل لطلبة جامعة البترا رقم ( )7لعام
.2009

207

تعليمات رقم ( )28لسنة 2015
تعليمات منح التفوق الفني لطلبة جامعة البترا
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات ،تعليمات منح التفوق الفني لطلبة جامعة البترا لسنة  ،2015ويعمل
بها من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الجامعة  :جامعة البترا.
الرئيس  :رئيس الجامعة.
الطالب  :الطالب المسجل في الجامعة.
العميد  :عميد شؤون الطلبة في الجامعة.
العمادة  :عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.
القسم  :قسم النشاط الفني في الجامعة.
المنحة  :منحة التفوق الفني في الجامعة.
معايير التفوق الفني ودرجاته

المادة (:)3

يعد الطالب متفوقا ً فنيا ً حسب المعايير اآلتية:
أ .تفوق فني من الدرجة األولى:
 .1من كان مشسسسسسستركا ً في إحدى الفرق الفنية المدرسسسسسسسية على مسسسسسسستوى مديريات
التربية والتعليم في المملكة ،التي تشسسسسسسمل :العزف على اآلالت الموسسسسسسسيقية،
والكورال ،والتمثيل المسسسرحي ،والفن الشسسعبي ،والرقص التعبيري ،والشسسعر،
والفنون التشكيلية ،والنحت.
 .2من كان عضسسسسسسوا ً في إحدى الفرق الفنية المعروفة داخل المملكة أو خارجها
على حد سسسسسسسواء ،التي تشسسسسسسمل فرق :الغناء ،العزف ،الفن الشسسسسسسعبي ،التمثيل،
الرقص التعبيري ،الشعر ،الفنون التشكيلية ،النحت والتصوير.
ب .تفوق فني من الدرجة الثانية:
من كان حاصسسسالً على شسسسهادة تدريب في العزف على إحدى اآلالت الموسسسسيقية من
أحد المعاهد المعتمدة الرسمية داخل المملكة ،أو خارجها.
ج .تفوق فني من الدرجة الثالثة:
 .1من كان يمتلك إحدى المواهب الفنية المذكورة في البند (ا) من هذه المادة ،واجتاز
اختبار المهارة الذي تعده العمادة في مطلع كل عام جامعي بنجاح ،وأثبت كفاءة
متميزة ،وتعهد بااللتزام بالمشاركة في نشاطات القسم في سنوات دراسته.
 .2من عمل بنشاط في مجال الخدمة العامة في الجامعة دون انقطاع لمدة سنتين
متتاليتين.
شروط الحصول على المنحة

المادة (:)4

يشترط للحصول على المنحة ما يأتي:
أ .انطباق أحد معايير التفوق الفني على الطالب.
ب .اجتياز الطالب الختبار المهارة في الفرق الفنية المتفوق فيها.
ج .اجتياز الطالب فصالً دراسيا ً واحدا ً في الجامعة على األقل.
شروط استمرار المنحة

المادة (:)5

يشترط الستمرار المنحة ما يأتي:
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أ .االلتزام بممارسة النشاط الفني داخل الجامعة ،أو خارجها ،وفقا ً للبرامج التي يعدها
القسم في العمادة.
ب .استمرار الطالب بالمشاركة في فعاليات القسم في فترة دراسته بالجامعة.
ج .أال يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية من درجة إنذار فأكثر.
د .أال يقل معدله التراكمي عن ( )2نقطتين.
نسب منح التفوق الفني
المادة (:)6

يحصل المتفوقون فنيا ً حسب المعايير والشروط السابقة على المنح التشجيعية التالية:
أ .المتفوق فنيا ً من الدرجة األولى ،منحة  %50من الرسوم الدراسية.
ب .المتفوق فنيا ً من الدرجة الثانية ،منحة  %35من الرسوم الدراسية.
ج .المتفوق فنيا ً من الدرجة الثالثة ،منحة  %25من الرسوم الدراسية.
الوثائق الرسمية المطلوبة

المادة (:)7

يتقدم الطالب الراغب في الحصول على المنحة بالوثائق الرسمية اآلتية:
 .شهادة تفوق فني ،أو ما يعادلها مصدقة من المدرسة ،أو المعهد المعنيين ،وفقا ً
أ
لنوع تفوقه.
 .شهادة حسن سيرة ،وسلوك صادرة عن المدرسة ،أو المعهد المعنيين.
ب
أحكام عامة

المادة (:)8

أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.

المادة (:)9

يجتاز الطالب المتقدم للمنحة مقابلة شخصية ،وفحصا ً عمليا ً في النشاط المتفوق فيه.
تقدم طلبات منح التفوق الفني للعميد ،الذي يتحقق من مطابقتها للمعايير والشسسسروط،
ويرفعها بدوره للرئيس.
يحدد عدد المنح المقدمة بخمس عشسسسسسسرة منحة في العام الجامعي الواحد في حدها
األقصى.
ال يجوز للطالب الجمع بين منحتين ،وفي هذه الحال يعطى المنحة األعلى.
يمكن التغاضسسسسي عن شسسسسرط المعدل التراكمي في حاالت محددة ألولئك الذين أثبتوا
كفاءة عالية شريطة أال يقل المعدل التراكمي عن ( )1.9نقطة.
يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات

تلغي هسسذه التعليمسسات ،تعليمسسات منح التفوق الفني لطلبسسة جسسامعسسة البترا رقم ( )24لعسسام
.2009
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تعليمات رقم ( )29لسنة 2015
تعليمات منح التفوق الرياضي لطلبة جامعة البترا
مدخل
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات ،تعليمات منح التفوق الرياضي لطلبة جامعة البترا لسنة ،2015
ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا.
الرئيس  :رئيس الجامعة.
الطالب  :الطالب المسجل في الجامعة.
العميد  :عميد شؤون الطلبة في الجامعة.
العمادة  :عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.
القسم  :قسم النشاط الرياضي في العمادة.
المنحة  :منحة التفوق الرياضي في الجامعة.
معايير التفوق الرياضي ،ودرجاته

المادة (:)3

يعد الطالب متفوقا ً رياضيا ً حسب المعايير التالية:
أ .تفوق رياضي من الدرجة األولى:
 .1من كان العبا ً في منتخب وطني ،ومثل األردن في دورة أولمبية ،إقليمية ،عربية،
أو أي لقاء دولي خارجي واحد على األقل ،في لعبة من األلعاب الرياضية التي
يشرف عليها اتحاد رياضي من االتحادات التابعة للمجلس األعلى للشباب.
ي بمدارس المملكة ،ومثلّ
 .2من كان العبا ً في فريق عسكري ،أو في فريق مدرس ّ
ّ
األردن في لقاء خارجي واحد على األقل.
ب .تفوق رياضي من الدرجة الثانية:
 .1من كان العبا ً في فريق نا ٍد من أندية الدرجة الممتازة ،أو األولى ،في لعبة جماعية،
أو فردية ،يشرف عليها اتحاد رياضي من االتحادات التابعة للمجلس األعلى
للشباب.
ً
 .2من كان العبا في إحدى فرق مديريات التربية والتعليم في المملكة.
 .3من كان حاصالً على المستوى الذهبي لجائزة الحسن للشباب ،شريطة حصوله
على الجائزة في أثناء وجوده في الجامعة.
ج .تفوق رياضي من الدرجة الثالثة:
 .1من كان العبا ً في ناد من أندية الدرجة الثانية ،أو الثالثة ،في لعبة جماعية ،أو
فردية ،يشرف عليها اتحاد رياضي من االتحادات التابعة للمجلس األعلى للشباب.
 .2من كان العبا ً في نا ٍد عسكري ،أو مدرسي ،حائز على المركز األول في بطولة
رياضية من بطوالت مديريات التعليم في المملكة.
 .3من أصبح العبا ً أساسياً ،في أحد منتخبات الجامعة الرياضية ،وأبدى كفاءة
متميزة ،بعد مرور فصلين دراسيين على تفوقه ،ومشاركته في بطوالت الجامعة
الداخلية والخارجية.
شروط الحصول على المنحة

المادة (:)4

يشترط للحصول على المنحة ما يأتي:
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 .أن ينطبق على الطالب أحد معايير التفوق الرياضي.
أ
 .اجتياز الطالب الختبار المهارة واللياقة البدنية المقرر من العمادة ،في اللعبة المتفوق
ب
فيها سنويا.
شروط استمرار المنحة
المادة (:)5

يشترط الستمرار المنحة ما يأتي:
أ .االلتزام بممارسة النشاط الرياضي داخل الجامعة وخارجها ،وفق البرامج التي يعدها
القسم في العمادة.
ب .أال يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية من درجة إنذار فأكثر.
ج .أال يقل معدله التراكمي عن ( )2نقطتين.
نسب منح التفوق الرياضي

المادة (:)6

يحصججل المتفوقون رياضججيا ً حسججب المعايير والشججروط السججابقة على المنح التشجججيعية
اآلتية:
أ .المتفوق رياضيا ً من الدرجة األولى ،منحة  %50من الرسوم الدراسية.
ب .المتفوق رياضيا ً من الدرجة الثانية ،منحة  %35من الرسوم الدراسية.
ج .المتفوق رياضيا ً من الدرجة الثالثة ،منحة  %25من الرسوم الدراسية.
الوثائق الرسمية المطلوبة

المادة (:)7

يتقدم الطالب الراغب في الحصول على منحة تفوق بالوثائق الرسمية اآلتية:
أ .شهادة تفوق رياضي ،أو ما يعادلها ،مصدقة من االتحاد الرياضي المختص ،أو
االتحاد الرياضي العسكري ،أو وزارة التربية والتعليم ،وفقا ً لنوع تفوقه.
ب .شهادة حسن سيرة وسلوك ،صادرة عن الجهة الرياضية المعنية.
ج .صورة عن الهوية الجامعية سارية المفعول.
أحكام عامة

المادة (:)8

أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.

المادة (:)9

يجتاز الطالب المتقدم للمنحة مقابلة شخصية ،وفحصا ً عمليا ً في اللعبة المتفوق فيها.
تقسسدم طلبسسات منح التفوق الريسساضسسسسسسي للعميسسد ،السسذي يتحقق من مطسسابقتهسسا للمعسسايير
والشروط ،ويرفعها بدوره للرئيس.
يُحدد عدد المنح المقدمة بعشرين منحة في العام الجامعي الواحد في حدها األقصى.
ال يجوز للطالب الجمع بين منحتين ،وفي هذه الحال يعطى المنحة األعلى.
يمكن التغاضسسسسي عن شسسسسرط المعدل التراكمي في حاالت محددة ألولئك الذين أثبتوا
كفاءة عالية ،شريطة أال يقل المعدل التراكمي عن ( )1.9نقطة.
يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.

تلغي هذه التعليمات ،تعليمات منح التفوق الرياضسسسسسسي في جامعة البترا رقم ( )25لعام
.2010
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تعليمات رقم ( )30لسنة 2015
تعليمات التخريج في جامعة البترا
المادة (:)1
المادة (:)2

المادة (:)3

المادة (:)4
المادة (:)5
المادة (:)6
المادة (:)7

(تعليمات داخلية)

تُس ّمى هذه التعليمات "تعليمات التخريج في جامعة البترا لسنة  ،"2015ويعمل بها ابتدا ًء
من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.
يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذا التعليمات المعاني المخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا
اللجنة  :لجنة التخريج
االحتفال  :احتفال التخريج
الموكب  :الموكب األكاديمي
المراسم  :مراسم حفل التخريج
تشكل اللجنة من اآلتية أسماؤهم:
مقررا ً
د .عميد شؤون الطلبة
عضوا ً
د .عميد القبول التسجيل
عضوا ً
مساعد عميد شؤون الطلبة
عضوا ً
مدير اللوازم والمشتريات
عضوا ً
المدير المالي
عضوا ً
مدير الموارد البشرية
مدير الخدمات العامة (الحركة ،عضوا ً
عضوا ً
النظافة)
عضوا ً
مدير العالقات العامة والدولية
عضوا ً
مدير الخدمات الطالبية
ممثل من العالقات العامة والدولية
يكون موعد االحتفال في أقرب وقت بعد اعتماد مجلس العمداء قوائم الخريجين.
تقترح اللجنة أيام التخريج ،وتاريخها حسب أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم ،ويُعتمد
اقتراحها من مجلس العمداء.
تحديد موقع االحتفال:
أ .الصالة الرياضية  /شتا ًء
ب .المسطح األخضر  /صيفا ً
اعتماد المراسم على النحو اآلتي:

مراسم حفل تخريج
الفوج رقم ............للفصل الدراسي أو العام الدراسي............
لطلبة كليات( :العمارة والفنون-العلوم اإلدارية والمالية-اآلداب والعلوم-الصيدلة والعلوم الطبية-
تكنولوجيا المعلومات – الحقوق-اإلعالم)
ينطلق الموكب في الساعة المحددة لذلك دون أي تأخير.
مراسم حفل تخريج الفوج (
أوالً :افتتاح الحفل
 أقرت في جلسته رقم ( )2015/2-2014بتاريخ 2015/01/29

212

)

عريف الحفل:

 كلمة ترحيبـــية بالحضور الكرام من عريف الحفل ،واإلعالن عن تحرك
موكب الخريجين والموكب األكاديمي ،والترحيب بهم.
ي إلى موقعه.
 أرجو من الجميع
القيام حتى وصول الموكب األكاديم ّ
َ

عريف الحفل:

بسم هللا الرحمن الرحيم
ع َلق ،اقرأ وربك األكرم،
"اقرأ باسم ربّك الذي خلق ،خلقَ اإلنسانَ من َ
الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما لم يعلم" صدق هللا العظيم

السالم الملكي

ثانياً :نشيد الجامعة
عريف الحفل:

راعي الحفل
رئيس الجامعة،
األستاذ ُ الدكتور
َ
َ
أيها الحفل الكريم،
نشيد ُ الجامعة ،يصدح به ،كورا ُل الجامعة
ثالثاُ :كلمة الخريجين

عريف الحفل:

راعي الحفل
األستاذً الدكتور
َ
أيها الحفل الكريم
كلمة الخريجين يلقيها الخري ُج (في حدود ثالث دقائق).
يتوجه الطالب إلى (الميكروفون) ويلقي الكلمة
رابعاً :كلمة الرئيس

عريف الحفل:

عريف الحفل:

أيها الحف ُل الكريم
ُ
رئيس الجامعة :يتو ّجه األستاذ الرئيس
كلمةُ الجامعة/يلقيها األستاذ الدكتور
ُ
إلى (الميكروفون) ويلقي الكلمة (في حدود خمس دقائق)
خامساً :نشيد موطني  /يتم االتفاق على توقيته
راعي الحفل
رئيس الجامعة
األستاذ ُ الدكتور
َ
َ
أيها الحف ُل الكريم،
نشيدُ موطني يصد ُح به كورا ُل الجامعة والحضور الكريم (موجود في كتيّب
التخريج)
سادساً :االستئذان ببدء الحفل

عريف الحفل:

الدكتور عميدَ شؤون الطلبة :يتوجه عميد شؤون الطلبة إلى (الميكروفون)
ُ
مخاطبا.

الجججدكتور عميجججد شججججججؤون األستاذ الدكتور راعي الحفل :ها هي ذي كوكبةح جديدةح .....من خريجي البترا،
تقف على أبواب مستقبلها
الطلبة
ُ
فبسم هللا ،وعلى بركته:
نستأذنُكم ببدء مراسم تخريج الفوج ..............للفصل الدراسي ( /
العام الجامعي  ........من طلبة جامعة البترا.
سابعاً :تخريج طلبة كلية العمارة والفنون
عريف الحفل:

"الدكتور عمي َد كلية العمارة والفنون"
ُ
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) من

أمام (الميكروفون) مخاطبا ً طلبة كليته
عججمججيجججد كججلججيجججة الججعججمجججارة
ُ
يقف عميد كلية العمارة والفنون َ
قائالً:
والفنون:
طلبةَ كلية العمارة والفنون "أرجو القيام".
رئيس الجامعة،
األستاذُ الدكتور
َ
لقد أتم هؤالء الطلبةُ من كلية العمارة والفنون متطلبات الحصول على درجة
ي  /.........من العام الجامعي .......واسسستنادا ً
البكالوريوس في الفصسسل الدراسس ّ
وقر َر
الدرجة،
هم
بمنح
الكلية
مجلس
سسسى
س
أوص
إلى قانون الجامعات الخاصسسسسة،
ّ
ُ
مجلس العمداء ذلك.
ُ
ض َل بتسليمهم شهاداتهم.
أرجو التف ّ
صة ،استعدادا ً
عند بدء مخاطبة راعي الحفل ،يتوجه الطلبةُ إلى بداية المن ّ
لتسلّم شهاداتهم
عريف الحفل:

ينادي عريف الحفل ……… ..أسما َء خريجي كلية العمارة والفنون للفصل
الدراسي:.............................
(تتلى األسماء)
قس ُم هندسة العمارة
(تتلى األسماء)
قس ُم التصميم الداخلي
(تتلى األسماء)
قس ُم التصميم الجرافيكي
ثامناً :تخريج طلبة كلية العلوم اإلدارية والمالية

عريف الحفل:

الدكتور عميدَ كلية العلوم اإلدارية والمالية
ُ

أمام (الميكروفون) مخاطبا ً طلبة
عميد كلية العلوم اإلدارية
ُ
يقف عميدُ كلية العلوم اإلدارية والمالية َ
كليته قائالً- :
والمالية:
َ
طلبة كلية العلوم اإلدارية والمالية "أرجو القيام".
رئيس الجامعة،
األستاذُ الدكتور
َ
لقد أتم هؤالء الطلبة من كلية العلوم اإلدارية والمالية متطلبات الحصسسسسسسول
على درجة الماجسسسسسسستير في الفصسسسسسسل الدراسسسسسسسي /....من العام الجامعي.....
واسسسسسستنادا ً إلى قانون الجامعات الخاصسسسسسة ،أوصسسسسسى مجلس الدراسسسسسسات العليا
مجلس العمداء ذلك.
وقرر
بمنحهم درجة الماجستير،
ُ
َ
أرجو التفض َل بتسليمهم شهاداتهم.
عند بدء مخاطبة راعي الحفل ،يتوجه الطلبة إلى بداية المنصة ،استعدادا ً لتسلمّ
شهاداتهم.
أوالً :ينادي عريف الحفل ……… ..أسما َء خريجي كلية العلوم اإلدارية
والمالية الحاصلين على درجة الماجستير في تخصصي:
 إدارة األعمال. التسويقفي الفصل الدراسي ...........من العام الجامعي:
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عريف الحفل:

رئيس الجامعة،
األستاذُ الدكتور
َ
لقد أتم هؤالء الطلبة من كلية العلوم اإلدارية والمالية متطلبات الحصسسسسسسول
على درجة البكالوريوس في الفصسسسسسسل الدراسسسسسسسي /.....من العام الجامعي....
واستنادا ً إلى قانون الجامعات الخاصة ،أوصى مجلس الكلية بمنحهم الدرجة،
مجلس العمداء ذلك.
وقرر
ُ
َ
أرجو التفض َل بتسليمهم شهاداتهم.
عند بدء مخاطبة راعي الحفل ،يتوجه الطلبة إلى بداية المنصة ،استعدادا ً لتسلّم
شهاداتهم.
ثانياً :ينادي عريف الحفل ......أسماء خريجي كلية العلوم اإلدارية والمالية
الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات:
في الفصل الدراسي  / .....من العام الجامعي ........
(تتلى األسماء)
قسم إدارة األعمال
(تتلى األسماء)
قسم العلوم المالية والمصرفية
(تتلى األسماء)
قسم المحاسبة
(تتلى األسماء)
قسم نظم المعلومات اإلدارية
(تتلى األسماء)
قسم التسويق
قسم األعمال والتجارة اإللكترونية (تتلى األسماء)

عريف الحفل:

تاسعاً :تخريج طلبة كلية اآلداب والعلوم
األستاذ ُ الدكتور عميدَ كلية اآلداب والعلوم

عججججمججججيججججد كججججلججججيججججة اآلداب يقف عميد كلية اآلداب والعلوم أمام (الميكروفون) مخاطبا طلبة كليته قائال:
طلبةَ كلية اآلداب والعلوم "أرجو القيام"
والعلوم:
األستاذ الدكتور رئيس الجامعة،
لقد أتم هؤالء الطلبةُ من كلية اآلداب والعلوم متطلبات الحصول على درجة
الماجستير في الفصل الدراسي .....من العام الجامعي  ........واستنادا ً إلى
مجلس الدراسات العليا بمنحهم درجةَ
قانون الجامعات الخاصة ،أوصى
ُ
مجلس العمداء ذلك.
الماجستير ،وقر َر
ُ
أرجو التفض َل بتسليمهم شهاداتهم.
عند بدء مخاطبة راعي الحفل ،يتوجه الطلبة إلى بداية المنصسسسسسسة ،اسسسسسسستعدادا ً
لتسلّم شهاداتهم.
عريف الحفل:

أوالً :ينادي عريف الحفل أسماء الخريجين الحاصلين على درجة الماجستير
في تخصصات:
 اللغة العربية وآدابها. اللغة اإلنجليزية/الترجمة.من كلية اآلداب والعلوم للفصل الدراسي  .......من العام الجامعي( ......تتلى
األسماء).
األستاذ الدكتور رئيس الجامعة:
لقد أتم هؤالء الطلبةُ من كلية اآلداب والعلوم متطلبات الحصول على درجة
من العام
البكالوريوس في الفصل الدراسي...............
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الجامعي ...................واستنادا ً إلى قانون الجامعات الخاصة ،أوصى
مجلس العمداء ذلك.
مجلس الكلية بمنحهم درجةَ البكالوريوس ،وقر َر
ُ
ُ
أرجو التفض َل بتسليمهم شهاداتهم.
عند بدء مخاطبة راعي الحفل ،يتوجه الطلبة إلى بداية المنصة ،استعدادا ً لتسلّم
شهاداتهم.
ثانياً :ينادي عريف الحفل أسماء الخريجين الحاصلين على درجة
البكالوريوس من كلية اآلداب والعلوم للفصل الدراسي ( ) /
(تتلى األسماء)
 قس ُم الكيمياء
(تتلى األسماء)
 قس ُم اللغة العربية وآدابها
 قس ُم اللغة اإلنجليزية:
(تتلى األسماء)
 تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها(تتلى األسماء)
 تخصص اللغة اإلنجليزية الترجمة قس ُم العلوم التربوية:
(تتلى األسماء)
تخصص تربية الطفل
ُ
(تتلى األسماء)
تخصص معلم الصف
ُ
(تتلى األسماء)
 قسم اللغة الفرنسية واإلنجليزية.
عاشراً :تخريج طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات
عريف الحفل:

الدكتور عمي َد كلية تكنولوجيا المعلومات
األستاذ
ُ

عميجججد كليجججة تكنولوجيجججا يقف عميد كلية تكنولوجيا المعلومات أمام (الميكروفون) مخاطبا ً طلبة كليته
قائال:
المعلومات:
طلبةَ كلية تكنولوجيا المعلومات " أرجو القيام ".
رئيس الجامعة،
األستاذُ الدكتور
َ
ُ
لقد أتم هؤالء الطلبة من كلية تكنولوجيا المعلومات متطلبات الحصول على
درجة البكالوريوس في الفصل الدراسي .....من العام الجامعي  ........واستنادا ً
مجلس الكلية بمنحهم الدرجة ،وقـر َر
إلى قانون الجامعات الخاصة ،أوصى
ُ
مجلس العمداء ذلك.
ُ
أرجو التفض َل بتسليمهم شهاداتهم.
عند بدء مخاطبة راعي الحفل ،يتوجه الطلبة إلى بداية المنصة استعدادا ً لتسلّم
شهاداتهم.
عريف الحفل:

ينادي عريف الحفل أسماء خريجي كلية تكنولوجيا المعلومات للفصل
الدراسي ( :) /
(تتلى األسماء)
قس ُم هندسة البرمجيات
(تتلى األسماء)
قس ُم علم الحاسوب
(تتلى األسماء)
قس ُم نظم المعلومات الحاسوبية
( تتلى األسماء)
قسم الشبكات وأمن المعلومات
حادي عشر :تخري ُج طلبة كلية الصيدلة والعلوم الطبية

عريف الحفل:

األستاذُ الدكتور عمي َد كلية الصيدلة والعلوم الطبية

عميجججد كليجججة الصججججججيجججدلجججة يقف عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية أمام (الميكروفون) مخاطبا ً طلبة
كليته قائال:
والعلوم الطبية:
َ
طلبة كلية الصيدلة أرجو القيام (انتظار إلى أن يقف الطلبة) ثم يقول :أرجو
سم مهنة الصيدلة اآلتي:
ترديد قَ َ
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بصدق وأمان ٍة وإخـالص،
أمـارس مهنتي
((أقس ُم باهلل العلي القديـر ،أ َ ْن
َ
ٍ
ْ
ْ
ئ األدويـةَ وأصرفَها وفقَ القواعد واألصول الصيدالنية والقوانين
وأن أهي َ
َ
المرعية ْ
وأن أحافظ على سر المهنة ،وهللاُ على ما أقو ُل شهيد)).
بعد أداء القسم ،يخاطب العميد رئيس الجامعة قائالً:
رئيس الجامعة،
األستاذُ الدكتور
َ
ُ
لقد أتم ه ـؤالء الطلبة من كلية الصيدلـة والعلوم الطبية متطلبات الحص ـول
على درجـسسسسسسسسسسة الماجسسسسستير في الفصسسسسل الدراسسسسسي ......من العام الجامعي
مجلس الكلية
 ...........واسسسسسستنادا ً إلى قانون الجامعات الخاصسسسسسة ،أوصسسسسسى
ُ
مجلس العمداء ذلك.
بمنحهم الدرجة ،وقر َر
ُ
أرجو التفض َل بتسليمهم شهاداتهم.
عند بدء مخاطبة راعي الحفل ،يتوجه الطلبة إلى بداية المنصة ،استعدادا ً
لتسلّم شهاداتهم.
عريف الحفل:

أوالً :ينادي عريف الحفل …………… أسماء الخريجين الحاصلين على
درجة الماجستير من كلية الصيدلة والعلوم الطبية للفصل الدراسي (
(تتلى األسماء)
 ) /قسم الصيدلة

عميد الكلية

األستاذ الدكتور رئيس الجامعة:
لقد أتم هـسسؤالء الطلبةُ من كلية الصيدلـججة والعلوم الطبية متطلبات الحصول
على درجة البكالوريوس في الفصسسسسسسل الدراسسسسسسسي .........من العام الجامعي
مجلس الكلية
 .........واسسسسسسستنادا ً إلى قانون الجامعات الخاصسسسسسسة ،أوصسسسسسسى
ُ
مجلس العمداء ذلك.
بمنحهم الدرجة ،وقر َر
ُ
أرجو التفض َل بتسليمهم شهاداتهم.
عند بدء مخاطبة راعي الحفل ،يتوجه الطلبة إلى بداية المنصة ،استعدادا ً
لتسلّم شهاداتهم.
ثانيا ً :ينادي عريف الحفل …………… أسماء الخريجين الحاصلين على
درجة البكالوريوس من كلية الصيدلة والعلوم الطبية للفصل الدراسي
( :) /
قس ُم التغذية والحميات السريرية (تتلى األسماء
قس ُم الصيدلة (تتلى األسماء)
ثاني عشر :تخري ُج طلبة كلية الحقوق

عريف الحفل:

األستاذُ الدكتور عمي َد كلية الحقوق

عميد كلية الحقوق:

يقف عميد كلية الحقوق أمام (الميكروفون) مخاطبا ً طلبة كليته قائال:
طلبةَ كلية الحقوق أرجو القيام "
رئيس الجامعة،
األستاذُ الدكتور
َ
لقد أتم هـسسسسسسؤالء الطلبةُ من كلية الحقوق متطلبات الحصـسسسسسسول على درجـسسسسسسة
البكالوريوس في الفصل الدراسي ......من العام الجامعي  .......واستنادا ً إلى
مجلس الكلية بمنحهم الدرجة ،وقـسسسسسسسسسر َر
قانون الجامعات الخاصسسسة ،أوصسسسى
ُ
مجلس العمداء ذلك.
ُ
أرجو التفض َل بتسليمهم شهاداتهم.
عند بدء مخاطبة راعي الحفل ،يتوجه الطلبة إلى بداية المنصة ،استعدادا ً لتسلّم
شهاداتهم.
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عريف الحفل:

أوالً :ينادي عريف الحفل …………… أسماء الخريجين الحاصلين على درجة
البكالوريوس من كلية الحقوق للفصل الدراسي (  ) /قسم الحقوق
(تتلى األسماء)
ثالث عشر :تخري ُج طلبة كلية اإلعالم

عريف الحفل:

األستاذُ الدكتور عمي َد كلية اإلعالم

عميد كلية الحقوق:

يقف عميد كلية اإلعالم أمام (الميكروفون) مخاطبا ً طلبة كليته قائال:
طلبةَ كلية اإلعالم أرجو القيام ،ثم يقول :أرجو ترديد قسم مهنة الصحافة
واإلعالم اآلتي:
"أقسم باهلل العلي العظيم ،أن أؤدي عملي وأمارس مهنتي بأمانة
ومصداقية وموضوعية ،وأحافظ على شرف المهنة وقدسية الكلمة،
والتزم بأحكام الدستور والقوانين واألنظمة المتعلقة بها .وهللا على ما
أقول شهيد".
وبعد أداء القسم يخاطب عميد الكلية رئيس الجامعة قائالً:
رئيس الجامعة،
األستاذُ الدكتور
َ
لقد أتم هـسسؤالء الطلبةُ من كلية اإلعالم متطلبات الحصـسسول على درجـسسة
البكسالوريوس في الفصسسسسسسسل السدراسسسسسسسي ......من العسام الجسامعي .......
مجلس الدرا سات العليا
وا ستنادا ً إلى قانون الجامعات الخا صة ،أو صى
ُ
مجلس العمداء ذلك.
بمنحهم درجة الماجستير ،وقـر َر
ُ
أرجو التفض َل بتسليمهم شهاداتهم.
عند بدء مخاطبة راعي الحفل ،يتوجه الطلبة إلى بداية المنصة ،استعدادا ً
لتسلّم شهاداتهم.

عريف الحفل:

أوالً :ينادي عريف الحفل …………… أسماء الخريجين الحاصلين على
درجة الماجستير من كلية اإلعالم للفصل الدراسي ( ( ) /تتلى
األسماء)

عميد الكلية:

األستاذ الدكتور رئيس الجامعة:
لقد أتم هـسسؤالء الطلبةُ من كلية اإلعالم متطلبات الحصـسسول على درجـسسة
البكسالوريوس في الفصسسسسسسسل السدراسسسسسسسي ......من العسام الجسامعي .......
مجلس الكلية بمنحهم
واسسسستنادا ً إلى قانون الجامعات الخاصسسسة ،أوصسسسى
ُ
مجلس العمداء ذلك.
الدرجة ،وقـر َر
ُ
أرجو التفض َل بتسليمهم شهاداتهم.
عند بدء مخاطبة راعي الحفل ،يتوجه الطلبة إلى بداية المنصة ،استعدادا ً
لتسلّم شهاداتهم.

عريف الحفل:

ثانيا ً :ينادي عريف الحفل …………… أسماء الخريجين الحاصلين على
درجة البكالوريوس من كلية اإلعالم للفصل الدراسي ( ) /
(تتلى األسماء):
 .1قسم الصحافة
 .2قسم اإلذاعة والتلفزيون
 .3قسم الصحافة واإلعالم
رابع عشر:

مقدم الحفل:

ُ
التفوق والمتفوقون
أيها الحف ُل الكريم ،واآلن يُ َكر ُم
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رئيس الجامعة ،واألستاذ ُ الدكتور عميد ُ شؤون
يتفض ُل األستاذ ُ الدكتور
ُ
الطلبة ،بتوزيع الجوائز التقديرية على أوائل التخصصات.
عريف الحفل:

تكري ُم أوائل التخصصات للفصل الدراسي
خامس عشر:

ُ
مدرس،
يعلن عن الفائزين بجائزة جامعة البترا ألفضل
يتم توزي ُع باقي الجوائز التقديرية لذلك العام،
ٍ
ع عليهم الجوائز).
ب في أثناء االحتفال ،وتوز ُ
وباحثٍ ،وموظفٍ  ،وطال ٍ
سادس عشر:
عريف الحفل:

أيها الحف ُل الكريم
هديةح تذكاريةح يقدّ ُمها الخريجونَ لألستاذ الدكتور رئيس الجامعة راعي
الحفل.

عريف الحفل:

سابع عشر :اختتام الحفل
يقف عريف الحفل أمام (الميكروفون) ويقول :أيها الحفل الكريم
وخذي المشاع َل بالفؤاد وباليد
أشرعت بابك للمعالي فاصعدي
في صخرك الوردي آمـال الغد
بترا ُء ،جـامعةَ الحضارة والهدى
وتسلّحي بالعلم وال ُخـلُق الندي
ها أنت رائدةح ،فدومي واسعدي
ً
فلتسلم البترا ُء جامعة لنا
أيها الحفل الكريم،
تتقد ُم أ سرة ُ جامعة البترا بال شكر الجزيـسسسسسسسل لكم جميعا ً ،لم شاركتكم إيانا في
ئ الخريجين وذويهم بسسسإنجسسسازهم
موسسسسسسسم القطسسساف .........للجسسسامعسسسة ،وتهن ُ
ُ
ق في حياتهم المقبلة .وال يفوت نا –
األكاديمي ،وتتمنى لهم كل نجاحٍ وتوفي ٍ
ّ
سسسسسارك في إنجاح هذا
اإلعراب عن عظيم تقديرنا لكل من شس
بطبيعة الحال –
َ
ُ
الحفل.
ومع اختتسسسام مراسسسسسسسم االحتفسسسال بتخريج الفوج ..................للفصسسسسسسسسسل
الدراسسسسسسسي ......من العام الجامعي  .......من طلبة جامعة البترا ،أرجو من
الجميع البقا َء في أماكنهم إلى حين خروج موكب التخريج.
وكل عام وأنتم بألف خير،،،،،
السالم الملكي.
يغادر الموكب األكاديمي بعد انتهاء الحفل
انتهى االحتفال
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إجراءات تنظيمية خاصة بحفل التخريج
المادة (:)8

يحدد كل قسم في الكلية أعضاء هيئة التدريس المشاركين مـــع رئيس القسم في حفل
التخريج حسب سعة المنصة ،التــي تحددها لجنة التخريج ،وترسل القائمة إلى مكتب
الرئيس إلعـداد الموكب األكاديمي.

المادة (:)9

استقبال الضيوف:
 يقوم فريق االستقبال باستقبال الضيوف ،ومرافقة الموكب ،ويشكل الفريق من:
 مدير دائرة العالقات العامة والدولية وموظفيها. -أشرز من الطلبة.

 مرافقو الموكب:
 اثنتان من طالبات األشرز.المادة ( :)10يتجمع أعضاء الهيئة التدريسية قبل حفل التخريج في عمادة شؤون الطلبة ،عند التخريج
في الفصل الدراسي األول.
يتجمع أعضاء الهيئة التدريسية قبل حفل التخريج في نادي الجامعة ،عند التخريج في
الفصلين الدراسيين الثاني ،والصيفي.
المادة (:)11

يتجمع أعضاء مجلس األمناء في قاعة مروان الدحلة/بالمكتبة.

المادة ( :)12يتم تنظيم الموكب األكاديمي على النحو اآلتي:
 الجناح األيمن يبدأ من رئيس مجلس األمناء وأعضائه ،ويتلوهم عدد من أعضاء هيئةالتدريس المشاركين في التخريج لهذا اليوم مرتبين (حسب الرتبة األكاديمية).
 الجناح األيسر يبدأ من أ.د .رئيس الجامعة ،ونائب الرئيس والسادة العمداء ،ويتلوهمباقي أعضاء هيئة التدريس المشاركين في التخريج لهذا اليوم مرتبين (حسب الرتبة
األكاديمية).
المادة ( :)13على أعضاء هيئة التدريس جميعهم ارتداء الروب  +الوشاح  +الطاقية لحملة درجة
الدكتوراه.
المادة ( :)14توضع حواجز تفصل بين كراسي الطلبة ،كراسي الضيوف  ،VIPكراسي باقي
الضيوف( .بإشراف األمن)
المادة ( :)15على دائرة اللوازم التأكد من صالحية األرواب ،والسحابات ،واألوشحة قبل كل تخريج
بفترة ال تقل عن شهرين ،ويجرى عمل (دراي كلين) ألرواب الطلبة بعد كل حفل تخريج،
وتخزن في مستودعات معدة لهذا الغرض .وتقوم الدائرة بتوفير العدد الالزم من األرواب
(للطلبة ،وأعضاء هيئة التدريس الجدد)
المادة ( :)16تعد دائرة العالقات العامة والدولية بطاقات الدعوة لحفل التخريج ( VIPوعادي)
وتعتمدها من الرئيس ،وتطبع البطاقات قبل أسبوعين من موعد الحفل ،وتوزع بطاقات
ضيوف الشرف قبل أسبوع واحد على األقل من موعد الحفل ،أما بطاقات الطلبة ،فتوزع
يوم إجراء البروفة.
المادة ( :)17توزع الجداريات ،والكتاب السنوي على الخريجين (الذين سددوا الرسوم) في حفل
التخريج.
المادة ( :)18تعد لجنة التخريج كتيّب التخريج لكل حفل تخريج ،يذكر فيه وقائع حفل التخريج ،ونشيد
الجامعة ،ونشيد موطني ،وأسماء الطلبة الخريجين.
المادة ( :)19الكلمات في بداية الحفل يجب أن تكون في حدود ( )5دقائق( :كلمة الخريجين ،كلمة
رئيس الجامعة)
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المادة ( :)20سعة المسطح األخضر تستوعب عدد ( )2000كرسي ألولياء األمور والضيوف ،وفي
الصالة الرياضية عدد ( )617كرسيّا ً ثابتا ً وعدد ( )1500كرسي مستأجر.
المادة ( :)21توضع أعالم دول الطلبة الخريجين على ساريات المنصة.
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تعليمات رقم ( )31لسنة 2016
تعليمات وحدة إدارة الجودة ،والتخطيط ،والقياس
في جامعة البترا
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات وحدة إدارة الجودة ،والتخطيط ،والقياس في جامعة البترا
لسنة  )2016ويعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة لها أدناه ،ما لم تدل
القرينة على خالف ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
 :مجلس االعتماد وضمان الجودة.
المجلس
 :عميد الكلية ،عميد القبول والتسجيل ،عميد شؤون الطلبة.
العميد
 :وحدة إدارة الجودة ،والتخطيط والقياس.
الوحدة
 :مدير وحدة إدارة الجودة ،والتخطيط والقياس.
المدير
 :أي كلية في الجامعة.
الكلية
 :الدوائر ،والمراكز ،والوحدات العاملة في الجامعة ،وأقسامها.
الوحدة
اإلدارية
ممثلو الوحدة  :ممثلو وحدة ضمان الجودة ،والتخطيط والقياس في الكليات،
والوحدات اإلدارية في الجامعة

المادة (:)3

ينشأ في الجامعة وحدة إدارية إلدارة الجودة ،والتخطيط والقياس بهدف:
أ .إدارة عمليات ضمان الجودة ،ودعمها وتنسيقها في الجامعة ،وتنمية التزام وحدات
الجامعة المختلفة لتحسين الجودة بتطبيق المعايير المحلية ،والدولية التي تقرها
الجامعة.
ب .إدارة عمليات التخطيط االستراتيجي في الجامعة وربطها بالجودة
ج .قياس أداء الجامعة مرحليا ً ،واستراتيجياً.
د .إعداد الدراسات ،واألبحاث الداخلية لدعم القرارات اإلدارية.
ه .نشر الوعي بمفاهيم الجودة والتخطيط ،وقياس األداء في الجامعة ،وأهميتها ،ومتابعة
تطويرها.

المادة (:)4

أ .يعين رئيس الجامعة مديرا للوحدة ،يتولى إدارتها والعمل على تنفيذ الخطط التي
يقرها المجلس.
ب .يتولى المجلس اإلشراف على الوحدة.
ج .يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على األقل ،بدعوة من رئيسه ،ويكون المدير
أمين سر المجلس.

المادة (:)5

تشكل في الوحدة المكاتب المخصصة اآلتية ،ويمكن إضافة مكاتب متخصصة أخرى
حال الحاجة بموافقة الرئيس:
أ .مكتب إدارة أنظمة الجودة واالعتماد.
ب .مكتب التخطيط االستراتيجي والمتابعة.
ج .مكتب قياس األداء.
د .مكتب األبحاث الداخلية.
يتولى المجلس المهام والصالحيات اآلتية:
أ .رسم السياسة العامة للوحدة.
ب .النظر في الخطة السنوية لعمل الوحدة ،تمهيدا ًالعتمادها من الرئيس.
ج .إجراء المراجعة اإلدارية لنظام إدارة الجودة في الجامعة.

المادة (:)6
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د.
ه.
و.
ز.

تسهيل عمل الوحدة في الجامعة بواسطة عمليات الدعم ،والتنسيق والمتابعة في
الكليات والوحدات اإلدارية.
النظر في المسائل التي يحيلها إليه مدير الوحدة.
التنسيب بجائزة البترا للجودة للرئيس.
تطبيق معايير الجودة واالعتماد ،وتحقيق الخطة اإلستراتيجية للجامعة.

المادة (:)7

يتولى المدير المهام اآلتية:
أ .إدارة أنظمة برامج إدارة الجودة في الجامعة.
ب .التنسيق مع الجهات الخارجية المرتبطة مع الجامعة المتعلقة بإدارة الجودة واالعتماد
(هيئات االعتماد المحلية والدولية/الجهات المانحة لآليزو)..
ج .اإلشراف على عمليات التخطيط اإلستراتيجي ،ونشاطاته في الجامعة.
د .اإلشراف على برامج قياس أداء الجامعة ،والنشاطات المرتبطة بها.
ه .اإلشراف على البحوث الداخلية المرتبطة بعمل الوحدة في الجامعة.
و .اإلشراف على برامج التوعية الخاصة بالجودة ،والتخطيط والقياس في الجامعة.

المادة (:)8

يتولى مكتب الجودة واالعتماد المهام اآلتية:
أ .متابعة تطورات برامج الجودة وأنظمتها ،ومؤسسات الجودة محليا ،وعالميا ،واقتراح
ما يناسب الجامعة.
ب .وضع برامج عمل لجان ضمان الجودة على مستوى الكليات ،ومتابعة تنفيذها من
الممثلين.
ج .تنفيذ أنشطة إدارة الجودة المختلفة (التدقيق الداخلي ،اعتماد اإلجراءات )...في
الكليات والوحدات اإلدارية.
د .نشر الوعي بأنظمة إدارة الجودة ،وثقافتها.
ه .التنسيق مع العمداء ،ومديري الوحدات اإلدارية لضمان تحقيق أهداف المكتب.
و .التنسيق مع هيئات االعتماد ،ومنح شهادات الجودة المحلية والدولية.
ز .التحقق من مالءمة البيئة الجامعية لتطبيق مفاهيم الجودة ،ودعمها.
ح .التحضير لعمليات التدقيق الخارجي.

المادة ( :)9يتولى مكتب التخطيط اإلستراتيجي والمتابعة المهام اآلتية:
أ .إعداد الدراسات األولية لبناء الخطة اإلستراتيجية للجامعة.
ب .متابعة بناء الخطة اإلستراتيجية وفق توجهات الجامعة.
ج .متابعة بناء خطط العمل السنوية وموازناتها للكليات ،والوحدات اإلدارية ،والتنسيق
بينها.
د .متابعة تنفيذ الخطط في الكليات والوحدات اإلدارية.
ه .تقييم الخطط ومستوى تنفيذها.
المادة ( :)10يتولى مكتب قياس األداء المهام اآلتية:
أ .قياس مدى تحقق أهداف الجامعة على المستويات كافة.
ب .التأكد من فاعلية البرامج واألنشطة المختلفة األكاديمية واإلدارية في الجامعة،
ومساهمتها في تحقيق أهداف الجامعة.
ج .اإلشراف على برنامج قياس األداء (.)BSC
المادة ( :)11يتولى مكتب األبحاث الداخلية المهام اآلتية:
أ .إجراء الدراسات اإلحصائية الالزمة لعمل الوحدة.
ب .إعداد الدراسات واألبحاث العملية التي تطبقها الوحدة.
المادة ( :)12للوحدة االستعانة بأية جهة أو شخص من داخل الجامعة ،أو خارجها ،لالستفادة من
الخبرات بعد الحصول على موافقة الرئيس (مراجعة تقييم تقارير التقييم الذاتي ،منسقو
المعايير ،مستشار الجودة.)...
المادة (:)13

تخصص الجامعة الموارد الالزمة لعمل الوحدة ضمن موازنتها السنوية.
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المادة ( :)14تخصص مكافآت للجهات ،أو األشخاص الذين يقدمون استشاراتهم ،وخدماتهم إلنجاز
مهام الوحدة.
المادة ( :)15تخصص الجامعة جائزة باسم (جائزة البترا للجودة) وفق الئحة خاصة معتمدة من
الرئيس ،وتعطى هذه الجائزة للكليات/األقسام/الدوائر/األفراد المتميزين في تحقيق
متطلبات الجودة في الجامعة ،وتحقيق أهدافها بتنسيب من المجلس بعد إجراء التدقيق
الداخلي.
المادة ( :)16تخضع المعامالت اإلدارية والمالية جميعها المتعلقة بالوحدة ،فيما لم يرد ذكره في هذه
التعليمات ،لألنظمة والتعليمات ،والقرارات اإلدارية ،والمالية سارية المفعول في
الجامعة.
المادة (:)17
المادة (:)18
المادة (:)19
المادة (:)20
المادة (:)21

العمداء ومديرو الوحدات اإلدارية ،مكلفون بتطبيق برامج الجودة وإعداد الخطط،
وقياسها في كلياتهم ،ودوائرهم ،ومراكزهم.
نظرا العتماد عمل الوحدة على النشاطات ،والبيانات المقدمة من الكليات ،والدوائر في
الجامعة ،فإن العمداء ومديري الوحدات اإلدارية مكلفون بتزويد الوحدة بالبيانات،
والمعلومات التي تحتاجها ،وتسهيل الوصول إليها.
يعين في الكليات والوحدات اإلدارية في الجامعة ممثلون للجودة ،والتخطيط ،والقياس،
باإلضافة إلى وظائفهم لتسهيل تنفيذ المهام الموكلة للوحدة.
المدير مكلف بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
تلغي هذه التعليمات ،تعليمات وحدة إدارة الجودة والتخطيط والقياس في جامعة البترا رقم
( )23لعام .2009
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تعليمات رقم ( )32لسنة 2015
تعليمات الخدمات العامة في مكتبة جامعة البترا
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات الخدمات العامة في مكتبة جامعة البترا لسنة ،"2015
ويعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات ،المعاني المخصصة
أدناه ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
 :جامعـة البترا
الجامعة
 :مجلــس أمناء الجامعة
المجلس
 :رئيس الجامعة
الرئيس
 :أي عميد في الجامعة
العميد
 :مدير المكتبة
المدير
 :أي قسم علمي في كليات الجامعة
القسم
لجنة المكتبة  :لجنة يؤلفها مجلس العمداء مع بداية كل عام دراسي ،تمثل الكليات في
الجامعة.
المواد المكتبية  :هي الكتب ،والمراجع ،والدوريات ،والوثائق ،والمخطوطات،
واألفالم ،والمايكروفلم ،والشرائح ،والخرائط ،والرسائل الجامعية،
واالسطوانات ،واألقراص المدمجة ،واألشرطة ،والبرامج ،وقواعد
المعلومات الالزمة ألغراض المكتبة وغيرهـا.
 :أعضاء هيئة التدريس ،والطلبة ،والعاملون في الجامعة ،وأي فرد ،أو
المستفيد
هيئة ،أو مؤسسة لها الحق في استعارة المواد المكتبية.

المادة (:)3

تتولى المكتبة المسؤوليات ،والمهام اآلتية:
أ .توفير المواد المكتبية الالزمة للجامعة ،وفحصها ،وتسلمها ،ومعالجتها فنياً،
وحفظها ،والمحافظة عليها ،وتجليدها ،وصيانتها ،وجردها ،وإعارتها ،واإلشراف
عليها ،ومراقبة استعمالها ،وإهدائها ،وتبادلها وفقا ً ألحكام هذه التعليمات.
ّ
وموزعين ،ومكتبات تجارية
ب .االتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين،
داخل المملكة وخارجها ،وتزويد الجهات المختصة في الجامعة بالمعلومات ،التي
تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ج .تقدم طلبات شراء المواد المكتبية إلى المكتبة على أن يتضمن طلب شرائها وصفا
وافيا لها.

المادة (:)4

يقترح أعضاء الهيئة التدريسية شراء المواد المكتبية بتعبئة نماذج خاصة ،تزودهم بها
المكتبة.

المادة (:)5

تقوم المكتبة بتوفير المواد المكتبية المطلوبة بعد التأكد من عدم توافرها فيها وفق األسس
اآلـية:
أ .يوقع نموذج أو نماذج الشراء من رئيس القسم العلمي ،على أال تتجاوز قيمة الشراء
( )200دينار في الفصل الدراسي الواحد ،ومن عميد الكلية المختص إذا لم يتجاوز
المبلغ ( )400دينار في الفصل الدراسي الواحد.
ب .إذا زادت القيمة المطلوبة على ذلك ،يوقع طلب الشراء من عميد الكلية ،ويرفع إلى
الرئيس.
ج .في األحوال جميعها ،تعتمد أوامر الشراء من الرئيس.
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المادة (:)6

يجوز لمدير المكتبة شراء ثالث نسخ حدّا ً أقصى من الكتب التي يؤلفها العاملون في
الجامعة ،والمؤلفون األردنيون لالستفادة منها في اإلهداء والتبادل.

المادة (:)7

يتم االشتراك في الدوريات ،وتوفير األعداد الالزمة منها ،بناء على طلب ،يوافق عليه
عميد الكلية المختص ،بالتنسيق مع لجنة المكتبة فيها ،ويصدق من الرئيس بعد تنسيب
من مدير المكتبة.

المادة (:)8

يجوز تصوير مقاالت من دوريات غير متوافرة في المكتبة على نموذج خاص تعده
المكتبة ،وبموجب أسس تعتمدها الجامعة.

المادة (:)9

أ .لعضو هيئة التدريس ،والمحاضر المتفرغ استعارة ( )15كتابا حدا ً أقصى ،ولمدة
فصل دراسي واحد ،وعليه أن يعيد الكتب التي استعارها ،أو يجدد استعارتها عند
نهاية الفصل الدراسي.
ب .يجوز ألعضاء هيئة التدريس السابقين استعارة عشرة كتب كحد أقصى ،ولمدة فصل
دراسي واحد مقابل تأمين مسترد ،قدره  100دينار.

المادة ( :)10يجوز لموظف الجامعة استعارة ( )5كتب حدّا ً أقصى ،ولمدة شهر.
المادة (:)11

يجوز لطالب البكالوريوس استعارة ( )3كتب حدّا ً أقصى لمدة أسبوعين ،ولطالب
الدراسات العليا استعارة ( )10كتب حدّا ً أعلى على أال تتجاوز فترة اإلعارة شهرين.

مسوغات كافية،
المادة ( :)12يحق لمدير المكتبة أن يسمح بإعارة أكثر من ثالثة كتب للطالب ،إذا قدم ّ
تثبت حاجته ألكثر من ( )3كتب.
المادة ( :)13ال يجوز إعارة المراجع ،واألعداد الجارية من الدوريات ،والمجموعات الخاصة كالكتب
النادرة ،والمخطوطات والوثائق ،والمواد المكتبية غير الكتب كاألفالم واألقراص
المدمجة ،واألشرطة ،واألسطوانات ،والشرائح والخرائط وغيرها.
المادة ( :)14أ .تتم إعارة الكتب ألعضاء هيئة التدريس ،والمحاضرين ،والعاملين في الجامعة بعد
صدور قرار التعيين من مجلس العمداء.
ب .تتم إعارة الكتب لطلبة الجامعة ،بموجب هوية خاصة تصدرها الجامعة ،وال يجوز
استعمال هذه الهوية إال من صاحبها.
المادة ( :)15ال يجوز تجديد إعارة أي كتاب ،إذا كان مطلوبا لمستفيد أو أكثر ،وفي هذه الحال تراعى
األولوية في إعارة هذا الكتاب ،كما ال يجوز إعارة كتب جديدة للمستفيدين إذا كانت
بحوزتهم كتب متأخرة.
المادة ( :)16لمدير المكتبة الحق في استرداد أي كتاب معار قبل انتهاء مدة اإلعارة ،أو االمتناع عن
إعارة أي كتاب إذا ما رأى أن الحاجة تستدعي وضعه على رف الحجز.
المادة ( :)17توضع الكتب على رف الحجز باقتراح من األساتذة أو بمبادرة من المكتبة ،التي تنظم
عملية استعمالها في ساعات الدوام.
المادة ( :)18الكتب الموضوعة على رف الحجز تعار إعارة ليلية فقط ،وتنظم المكتبة عملية استعمالها
في ساعات الدوام.
المادة ( :)19تبدأ اإلعارة الليلية قبل ربع ساعة من انتهاء الدوام الرسمي للمكتبة ،وتنتهي بعد نصف
ساعة من بداية دوام اليوم الالحق.
المادة ( :)20يدفع المستفيد  250فلسا للكتاب الواحد عن كل يوم تأخير عن الحد المسموح به ،المدون
على آخر صفحة في الكتاب.
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المادة ( :)21إذا فقد المستعير أي مادة مكتبية ،أو تسبب في إتالفها ،فعليه تأمين نسخة أصلية بديلة
عنها ،وإال يغرم ضعف ثمنها بالسعر الحالي ،كما يقدره مدير المكتبة ،باإلضافة إلى
تكاليف التجليد والمعالجة الفنية للكتاب.
المادة ( :)22إذا فقد المستفيد جزءا ً من مجموعة ،فيغرم ضعف ثمن الجزء ،باإلضافة إلى تكاليف
التجليد ،وإذا تعذر شراء الجزء المفقود يغرم ضعف قيمة األجزاء كاملة ،إضافة إلى
تكاليف التجليد ،وغرامات التأخير.
المادة ( :)23على المتسبب في اإلتالف ،أو التشويه المتعمد ألي مادة مكتبية أن يؤمن نسخة أصلية
بديلة عنها ،أو يدفع خمسة أضعاف ثمن المادة المتلفة ،باإلضافة إلى تكاليف التجليد.
المادة ( :)24إذا رفض الطالب إعادة المادة المستعارة ،أو قام باإلتالف المتعمد ألي مادة مكتبية ،فيحال
إلى عميد شؤون الطلبة التخاذ اإلجراءات التأديبية بحقّه ،باإلضافة إلى تطبيق أحكام
التعويض الواردة في هذه التعليمات.
المادة ( :)25أ .تعير المكتبة المؤسسات العامة ،والدوائر الرسمية ( )5خمسة كتب حدّا ً أعلى ،ولمدة
ثالثة أسابيع بموجب نموذج خاص تعدّه المكتبة بناء على طلب هذه المؤسسات
والدوائر ،وتسلم لمندوب معتمد منها مقابل تأمين مسترد مقداره ( )25ديناراً.
ب .تعير المكتبة لألفراد من خارج أسرة الجامعة ( )3ثالثة كتب حدّا ً أعلى لمدة ثالثة
أسابيع بموجب نموذج خاص تعده المكتبة مقابل تأمين مسترد مقداره ( )25خمسة
وعشرون دينارا ،واشتراك سنوي مقداره ( )5خمسة دنانير.
المادة ( :)26يحق لخريجي الجامعة االستفادة من خدمات المكتبة ،مقابل دفع رسوم تأمين مستردة
مقدارها ( )25خمسة وعشرون دينارا ،ورسم اشتراك سنوي مقداره ( )5خمسة دنانير.
المادة ( :)27أ .على الجهات المسؤولة في الجامعة عدم إبراء ذمة أي عامل ،أو طالب فيها عند
انتهاء عالقته بها قبل الحصول على براءة ذمة من المكتبة.
ب .على الطالب قبل التسجيل للفصل الالحق أن يحصل على براءة ذمة من المكتبة.
المادة ( :)28تتم اإلعارة بين مكتبة الجامعة ،ومكتبات الجامعات ،ومؤسسات البحث العلمي الرسمية،
بموجب اتفاقيات خاصة.
المادة ( :)29ال يحصل المستفيد على براءة ذمة بعد إرجاع ما بحوزته للمكتبة ،أو تسديد المستحقات
المالية المترتبة عليه.
المادة ( :)30يجوز إهداء الكتب من مكتبة الجامعة ،وفقا للصالحيات اآلتية:
أ .للرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبة إهداء ما ال يزيد على ( )25خمسة وعشرين
كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ،بواقع نسخة واحدة من كل عنوان ،على أال
تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة على ( )50خمسين دينارا ً ،وأن ال تتجاوز
قيمة ما يتم إهداؤه في السنة على ( )200مائتي دينار.
ب .إذا زاد عدد الكتب المراد إهداؤها على ( )25خمسة وعشرين كتابا من عناوين
مختلفة للجهة الواحدة ،فيتم اإلهداء بقرار من مجلس األمناء.
المادة ( :)31أ .تقيم المكتبة برنامجا ً لتبادل المطبوعات مع المؤسسات ،والمكتبات الرديفة ،يتم
بموجبه تبادل قوائم الكتب المخصصة للتبادل.
ب .يتم إخراج كتب التبادل للفريق الثاني من الجامعة ،بموجب كتاب رسمي من مدير
المكتبة.
ج .تتم إقامة برنامج للتبادل واإلهداء بالدوريات التي تصدر عن الجامعة والدوريات
المتكررة لديها مع الجامعات والمؤسسات الرديفة.
المادة ( :)32أ .يتم إتالف المواد المكتبية غير القابلة للترميم ،وتشطب قيودها على النحو اآلتي:
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 .1بقرار من الرئيس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير
المكتبة ،وعضوية اثنين من موظفي المكتبة ،إذا كانت القيمة األصلية للمواد
المكتبية المراد إتالفها ال تزيد على ( )250مائتين وخمسين دينارا.
 .2بقرار من المجلس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها المجلس ،إذا
زادت القيمة األصلية للمواد المكتبية المراد إتالفها على ( )250مائتين وخمسين
دينارا.
ب .تتم عملية اإلتالف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثالثة من العاملين في الجامعة.
المادة ( :)33تقدم المكتبة خدمات المعلومات والبحث البيبيولوغرافي بوساطة الحاسوب من خالل
قواعد البيانات في المكتبة أو اإلنترنت على النحو اآلتي:
أ .طباعة الصفحة الواحدة من غير القواعد االلكترونية ألسرة الجامعة بسعر ()50
خمسين فلسا ً،ومن خارج الجامعة بسعر ( )100فلس.
ب .توفر الجامعة لطلبتها إمكانية الحصول على نسخ ورقية من األبحاث المنشورة في
المجالت اإللكترونية ،وبواقع ( )150صفحة مجانا ً لكل طالب في الفصل الدراسي
الواحد.
ج .تصوير صفحة من كتاب ،بحيث ال يتعارض مع حقوق الناشر بسعر ( )25فلسا ً
للصفحة الواحدة.
المادة ( :)34تلغي هذه التعليمات ،تعليمات الخدمات العامة في مكتبة جامعة البترا رقم ( )13لسنة
.2009

طريقة توفير الكتب المقررة (كتاب مقرر) ()TextBooks
في التخصصات المختلفة
يعمل بهذه التعليمات في الحاالت التي يتطلب تدريس المادة فيها توفير كتاب مقرر للطالب ،ويتم ذلك
على النحو اآلتي:
 .1يقوم مجلس القسم باعتماد الكتاب المقرر للمادة الدراسية في طبعته األخيرة ،بحيث ال يتجاوز
تاريخ صدورها ثالثة أعوام من تاريخ اعتماده.
 .2يرسل رؤساء األقسام قوائم بأسماء هذه الكتب والناشرين ،وكذلك عدد الطلبة المتوقع في العام
الدراسي إلى عميد الكلية المختص ،قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني من كل عام دراسي.
 .3يقوم عميد الكلية بإرسال هذه المعلومات إلى محل بيع الكتب لتوفير العدد المناسب منها ،قبل
شهرين على األقل من بدء الفصل الدراسي.
 .4يطلب عميد الكلية من مدير مكتبة الجامعة توفير خمس نسخ على األقل في المكتبة ،وحجزها على
الرف ،وعدم السماح بإعارتها.
 .5يعلن أساتذة المادة المختصين قائمة بأسماء الكتب المقررة للطلبة في بداية كل عام دراسي.
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تعليمات رقم ( )33لسنة 2016
تعليمات مركز الدراسات الدوائية في جامعة البترا
صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة ( )6من نظام رقم ( )6نظام المراكز العلمية في الجامعة لسنة 2010

المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات مركز الدراسات الدوائية في جامعة البترا لسنة ،"2016

ويُعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة

المادة (:)2

يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم
تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا
المركز  :مركز الدراسات الدوائية
الرئيس  :رئيس الجامعة
المجلس  :مجلس المركز
المدير  :مدير المركز
الخدمات  :الدراسات ،واالستشارات ،والدورات ،والورش الصيدالنية ،وما شابهها من:
التحاليل ،والفحوصات المخبرية ،والخدمات الفنية الدوائية والصيدالنية،
وما شابهها ،التي ترد للمركز.

المادة (:)3

يعد المركز وحدة إدارية مستقلة من وحدات الجامعة ،ويرتبط بالرئيس ،أو من ينيبه خطيا ً
من نوابه.

المادة (:)4

يهدف المركز إلى تشجيع البحوث والدراسات ،وتقديم االستشارات في المجاالت
الصيدالنية ،وعلوم الدواء بواسطة المهام اآلتية:
أ .إجراء دراسات فعالية المركبات الدوائية على الحيوان ،واإلنسان.
ب .إجراء الدراسات السمية بأنواعها.
ج .تنفيذ دراسات تركيب ( )Synthesisمركبات عضوية طبية ،وإجراء الدراسات الدوائية
الخاصة بهذه المركبات.
د .تطوير طرق تحليل المواد الفعالة ( )Stability Indicating Methods of Analysisفي األشكال
الصيدالنية المختلفة.
ه .عقد ورشات تدريبية منتظمة على استعمال أجهزة التحليل ،وطرق األبحاث العلمية،
وتحليل النتائج.
و .عقد ورشات متخصصة في مجاالت العلوم الصيدالنية.
ز .تدريب طلبة الدراسات العليا على استخدام التقنيات الحديثة في مجال علوم الدواء.
ح .إجراء البحوث العلمية في المجاالت الصيدالنية وعلوم الدواء.
ط .البحث عن فرص لدعم مشاريع األبحاث ،وضرورة زيادة فرص دعم مشاريع
األبحاث الدوائية ألعضاء هيئة التدريس ،والحصول على دعم خارجي لها.
ي .إجراء الدراسات السريرية للمركبات الدوائية ،التي تتضمن إجراء دراسات فعالية
الدواء على اإلنسان ،وإجراء األبحاث في مجاالت الصيدلة السريرية ،وممارسة
العناية الصيدالنية.
ك .فتح شعبة ضمن المركز تحت اسم شعبة المعلومات الدوائية والسموم ،يقوم بتقديم
خدمات المشورة الدوائية إلى المجتمع.

المادة (:)5

أ .تشكيل مجلس المركز ،بحيث ال يزيد عدد أعضائه على ستة أعضاء ،يعينهم الرئيس
بعد االستئناس برأي مجلس العمداء ،ومجلس كلية الصيدلة والعلوم الطبية لمدة سنتين
قابلة للتجديد ،ويختار الرئيس من بينهم رئيسا للمجلس.
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ب .تعيين مدير للمركز يعينه الرئيس من بين أعضاء مجلس المركز ،يتولى إدارته
واإلشراف عليه.
المادة (:)6

يتولى مجلس المركز المهام والواجبات اآلتية:
رسم السياسة العامة للمركز ،وإقرار خطط عمله ،ومتابعة تلك الخطط ،وتنفيذ
أ.
مشاريعه.
ب .النظر في الخطة السنوية لعمل المركز ،ورفعها إلى مجلس كلية الصيدلة والعلوم
الطبية ،ومجلس العمداء للموافقة عليها.
ج .السعي لدعم الموارد المالية للمركز.
د .تعزيز نشاط المركز مع مؤسسات القطاعين العام ،والخاص داخل المملكة
وخارجها ،وتوطيد عالقاته بالمراكز المماثلة له في الخارج.
ه .مناقشة العقود واالتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات األخرى ،والتنسيب بها
إلى مجلس كلية الصيدلة والعلوم الطبية (لالطالع) ،ثم رفعها لرئيس الجامعة
للموافقة عليها.
و .مناقشة موازنة المركز ورفعها للرئيس وإقرار التقرير السنوي والتقارير األخرى
عن عمل المركز.
ز .النظر في أي أمور ذات صلة بأهداف المركز.

المادة (:)7

يتولى مدير المركز المهام والواجبات اآلتية:
أ .اإلشراف على شؤون المركز اإلدارية ،والمالية والعاملين فيه.
ب .إعداد مشروع ميزانية المركز السنوية ،ورفعها إلى المجلس.
ج .اقتراح خطط عمل المركز ،ورفعها إلى المجلس.
د .إعداد التقرير السنوي عن عمل المركز ونشاطاته ،ورفعه إلى المجلس.
ه .القيام باالتصاالت الالزمة داخل الجامعة ،وخارجها لدعم نشاطات المركز ،وفقا ً
لألصول المتبعة في الجامعة.
و .تقديم االقتراحات المناسبة لتطوير عمل المركز بما يتناسب وأهدافه.
ز .تنفيذ قرارات المجلس وفقا ً ألنظمة الجامعة وتعليماتها.
ح .القيام بأي أعمال أخرى ،يكلف بها من الرئيس ،أو المجلس.

المادة (:)8

يتم تكليف أعضاء الهيئة التدريسية ،والمحاضرين ،واألشخاص من داخل الجامعة
وخارجها بقرار سابق من رئيس الجامعة ،بنا ًء على تنسيب مدير المركز ،ويحدد في
القرار نوع التكليف وقيمة المكافأة ،التي ستدفع عن الدورة ،أو االستشارة ،أو الدراسة،
أو الخدمة الفنية ،على أن يعلم عضو الهيئة التدريسية رئيسه المباشر ،أو المدير المعني
بهذا التكليف.

المادة (:)9

يتحمل المركز جميع المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية ،مثل :مصاريف
اإلعالنات ،والقرطاسية ،والصيانة ،والحقائب ،ووجبات الطعام-إن وجدت-وأي
مصاريف أخرى تخص الدورة".

المادة ( :)10يوزع صافي واردات الدراسات وورش العمل ،أو االستشارات التي تأتي للمركز (بعد
حسم الفواتير الخاصة بالدراسة) بالنسب اآلتية من اإليراد اإلجمالي لصافي األرباح:
أ %25 .للجامعة ،بدل استهالك أجهزة ومعدات وغيرها ،ويتم تحويل هذه النسبة إلى
حساب إيرادات الجامعة مباشرة.
ب %25 .للمركز.
ج %50 .لفريق العمل الذي يقوم بالدراسة ،أو االستشارة.
المادة (:)11

يوزع صافي واردات الدراسات أو االستشارات التي تأتي عن طريق من سيقوم بها من
العاملين بالجامعة بالنسب اآلتية:
أ %10 .للجامعة.
ب %25 .للمركز.
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ج.

 % 65لفريق العمل الذي يقوم بالدراسة أو االستشارة ،على أن تغطي هذه النسبة
المصروفات الخاصة بالدراسة ،أو االستشارة ،وأي لوازم ومصروفات أخرى.

المادة ( :)12تحصل رسوم الدورات من مشتركيها أوال بأول ،على أن يتم إغالق حسابات الدورة قبل
نهايتها إلقفال الذمم/الديون المستحقة للجامعة على أي جهة ،وتقوم الشؤون المالية في
الجامعة بمسك حسابات الدورات ،وتحصيل الذمم.
المادة ( :)13تودع األموال المتحققة للمركز بحساب خاص ،يتولى مسؤوليته مدير المركز ،والمدير
المالي للجامعة.
المادة ( :)14تصرف المكافآت لفريق العمل بعد انتهائها ،ورفع حساباتها إلى الرئيس مباشرة.
المادة ( :)15يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة ( :)16رئيس المجلس ،ومدير المركز مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.
المادة ( :)17تلغي هذه التعليمات ،تعليمات مركز الدراسات الدوائية في جامعة البترا رقم ( )40لعام
.2011
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تعليـمات رقم ( )34لسنة 2016
تعليمات مركز التعلم اإللكتروني في جامعة البترا
صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة ( ،)6نظام المراكز العلمية في الجامعة لسنة 2010

المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات مركز التعلم اإللكتروني في جامعة البترا لسنة ،"2016
ويعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم
تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا
المركز  :مركز التعلم اإللكتروني
الرئيس  :رئيس الجامعة
المجلس  :مجلس المركز
المدير  :مدير المركز
ّ
الخدمات  :متابعة أنظمة التعلم اإللكتروني ،بما في ذلك أنظمة التقييم لعملية التعلم،
وإنتاج المواد التعليمية اإللكترونية ،والمصورة ،والتعلم عن بعد.

المادة (:)3

يفوضه.
يُعد المركز وحدة من وحدات الجامعة ،ويرتبط إداريا ً بالرئيس ،أو من ّ

المادة (:)4

يهدف المركز إلى تحقيق أهداف الجامعة في تطوير أساليب التدريس باستخدام
التكنولوجيا الحديثة ،وزيادة فاعليتها لخدمة التعليم والتعلم في الجامعة .ويتم ذلك بما
يتوافر لديه من قدرات بشرية ،وموارد مالية عن طريق ما يأتي:
أ .وضع أنظمة لتقييم المقررات العلمية ،وأنظمة امتحانات المستوى باللغتين العربية
واإلنجليزية ،وامتحان مستوى المهارات الحاسوبية.
ب .إنتاج المواد التعليمية اإللكترونية ،والمصورة ذات الجودة والنوعية المتميزة،
وربطها بنظام التعلم اإللكتروني الرئيسي التابع للجامعة والتسجيل اإللكتروني.
ج .استخدام األساليب المتطورة والحديثة في التدريس عن بُعد.
د .تدريب أعضاء الهيئة التدريسية ،والعاملين في الجامعة على استخدام أساليب التعلم
اإللكتروني وتطبيقها.

المادة (:)5

يكون للمركز مجلس خاص ،يسمى "مجلس المركز" ،ويتكون من ستة أعضاء ،يعينهم
الرئيس بعد االستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ،ويختار الرئيس من
بينهم رئيسا ً للمجلس.

المادة (:)6

يتولى مجلس المركز الصالحيات اآلتية:
أ .إقرار خطة عمل المركز.
ب .رسم السياسة العامة للمركز.
ج .تقديم كل ما من شأنه دعم عمل المركز ،والنهوض به إلى المستوى الالئق.
د .مناقشة موازنة المركز ورفعها إلى الرئيس إلقرارها حسب األصول.
ه .إقرار التقرير السنوي والتقارير األخرى عن عمل المركز.
و .تقييم الخدمات والمنتجات التعليمية اإللكترونية التي يقدمها المركز.

المادة (:)7

للمركز مدير يُعيّن بقرار من رئيس الجامعة ،وتنتهي خدمته باالستقالة ،أو بتعيين مدير
بدالً منه .ويتولى مدير المركز صالحيات مدير الدائرة حسب أنظمة الجامعة وتعليماتها،
ويكون مسؤوالً عن إدارة شؤون المركز بما يضمن حسن سير العمل فيه وفقا ً ألنظمة
الجامعة وتعليماتها ،ويقوم بصورة خاصة بالمهام اآلتية:
أ .اقتراح خطط عمل المركز ،وبرامجه.
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ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.

إعداد مشروع موازنة المركز ،وتقديمها للمجلس لمناقشتها.
التنسيق مع العمداء ،ومديري الدوائر والمراكز ،والوحدات لغايات إنتاج مواد التعلم
والتدريب اإللكترونية واالمتحانات ،واالستبانات المحوسبة.
اإلشراف المباشر على سير العمل في المركز وتوجيه أعماله ،وتنظيم إجراءات
المركز ،واستمارته.
إعداد تقرير سنوي عن أعمال المركز في نهاية كل عام يقدم إلى رئيس المجلس.
إصدار نشرات عن أعمال المركز ونشاطاته.
أي أعمال أخرى يكلّفه بها رئيس الجامعة.

المادة (:)8

تخضع تعيينات العاملين في المركز ألنظمة الجامعة ،وتعليماتها.

المادة (:)9

تقدم الخدمات المنصوص عليها في هذه التعليمات عن طريق المركز ،ويجوز اعتماد أي
خدمات مماثلة من أي طرف في الجامعة بموافقة مجلس العمداء.

المادة ( :)10يمكن للمركز بعد موافقة الرئيس تقديم خدماته ألطراف خارج الجامعة مقابل مبلغ مادي،
يتم االتفاق عليه بعقد مبرم بين الجامعة ،والطرف الخارجي.
المادة (:)11

تكون واردات المركز من:
أ .اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع أطراف خارج الجامعة.
ب .المبلغ الذي تخصصه الجامعة سنويا ً في موازنة المركز.
ج .التبرعات والهبات ،وأي عائدات أخرى تتفق وأهداف المركز.

المادة ( :)12بتنسيب من مدير المركز ،وبقرار من الرئيس تدفع أجور العاملين في المركز ،ومكافآت
المكلفين باالستشارات والدراسات والبحوث بعد انتهاء المهمة الموكلة إليهم ،أو بحسب
االتفاق.
المادة ( :)13تصرف الدائرة المالية سلفة نفقات نثرية باسم المدير ،أو من يُنيبُه للصرف منها على
سوى حسب األصول.
نشاطات المركز ،وت ُ ّ
المادة ( :)14تطبّق في المركز األحكام المالية المعمول بها في الجامعة إلى حين صدور التعليمات
التنفيذية الالزمة.
ّ
يبت الرئيس في الحاالت التي لم ينص عليها في هذه التعليمات.
المادة (:)15
المادة ( :)16رئيس المجلس ،ومدير المركز مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.
المادة ( :)17تلغي هذه التعليمات ،تعليمات مركز التعليم اإللكتروني في جامعة البترا رقم ( )36لعام
.2011
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تعليمات رقم ( )35لسنة 2016
تعليمات مركز اإلبداع ،والريادة في جامعة البترا
صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة ( )6من نظام المراكز العلمية في الجامعة لسنة 2010
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات مركز اإلبداع والريادة في جامعة البترا لسنة ،"2016
ويُعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم
تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا
المركز  :مركز اإلبداع والريادة
الرئيس  :رئيس الجامعة
المجلس  :مجلس المركز
المدير  :مدير المركز

المادة (:)3

الخدمات التي يقدمها المركز:
أ .احتضان المشاريع الطالبية ،والهيئة التدريسية التي يمكن تحويلها إلى شركات
ناشئة ،ومساعدة أعضاء هيئة التدريس ،والطلبة في الجامعة ،للتسجيل في حقوق
الملكية الفكرية ،والمساعدة في خطوات التسجيل لبراءة االختراع.
ب .مساعدة الطلبة في تحضير خطط أعمال ،ودراسات جدوى اقتصادية لمشاريعهم
الصغيرة.
ج .تشجيع الطلبة للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.
د .إقامة عالقات بين المجتمع المحلي ،وكليات الجامعة ،والمراكز البحثية.
ه .التدريب في مجاالت اإلبداع واالبتكار.
و .توفير معرض دائم لعرض المشاريع المتميزة.

المادة (:)4

يعد المركز وحدة إدارية مستقلة من وحدات الجامعة ،ويرتبط بالرئيس ،أو من ينيبه خطيا ً
من نوابه.

المادة (:)5

تتلخص أهداف المركز باآلتي:
أ .تنمية االبتكار ،واإلبداع والريادة في كليات الجامعة ومراكزها ،وإزالة جميع
المعوقات لذلك.
ّ
ب .تحويل األفكار الريادية إلى حلول عملية لخدمة التنمية.
ج .بناء ثقافة الريادة بين الطلبة والباحثين.
د .تجسير العالقة بين الطلبة ،والباحثين ،والمجتمع ،وبين معاهد ،ومراكز ،وجامعات
أخرى في مشاريع مشتركة ،للوصول إلى حلول إبداعية.
ه .تشجيع المشروعات متداخلة التخصص.

المادة (:)6

أ .يُشكل مجلس المركز من ستة أعضاء لديهم خبرات واسعة في مجال التكنولوجيا،
واالتصاالت ،واألعمال الريادية ،ويعينهم الرئيس بعد االستئناس برأي مجلس
العمداء ،لمدة سنتين قابلة للتجديد ،ويختار المجلس من بينهم رئيسا ً له.
ب .يعين المجلس مديرا ً للمركز يختاره الرئيس بعد االستئناس برأي مدير المركز ،يتولى
اإلدارة واإلشراف عليه.

المادة (:)7

يتولى مجلس المركز المهام اآلتية:
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أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.

رسم السياسة العامة للمركز ،وإقرار خطط عمله ،ومتابعة تلك الخطط ،وتنفيذ
مشاريعه.
النظر في الخطة السنوية لعمل المركز ،ورفعها إلى مجلس العمداء إلقرارها.
العمل على توفير الموارد المالية للمركز.
بناء عالقات المركز مع مؤسسات القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها،
وتوطيد عالقاته بالمراكز المماثلة له في الخارج.
مناقشة العقود واالتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات األخرى ،والتنسيب بها
إلى مجلس العمداء إلقرارها.
إقرار موازنة المركز ورفعها للرئيس ،واعتماد التقرير السنوي ،والتقارير األخرى
عن إنجاز المركز.
النظر في أي أمور أخرى ذات صلة بالمركز.
ينظر المجلس في المشاريع واألفكار اإلبداعية المقدمة من المدير ،وينسب إلى
الرئيس الحتضان المشروعات ،وإقرار موازناتها.

المادة (:)8

يُشكل مجلس المركز لجنة استشارية من ذوي الخبرة في القطاعات ذات العالقة ،تقوم
بعقد اجتماعين على األقل في السنة.

المادة (:)9

يتولى مدير المركز المهام اآلتية:
أ .اإلشراف على شؤون المركز اإلدارية ،والمالية ،والعاملين فيه.
ب .إعداد مشروع موازنة المركز السنوية ،ورفعها إلى المجلس.
ج .اقتراح خطط عمل المركز ،ورفعها إلى المجلس.
د .إعداد التقرير السنوي عن عمل المركز ونشاطاته ،ورفعه إلى المجلس.
ه .القيام باالتصاالت الالزمة داخل الجامعة وخارجها لدعم نشاطات المركز ،وفقا ً
لألصول المتبعة في الجامعة.
و .تقديم االقتراحات المناسبة لتطوير عمل المركز بما يتناسب وأهدافه.
ز .تنفيذ قرارات المجلس ،وفقا ً ألنظمة الجامعة وتعليماتها.
ح .القيام بأي أعمال أخرى ،يكلف بها من قبل الرئيس ،أو المجلس.

المادة ( :)10يتم تكليف أعضاء الهيئة التدريسية ،والمحاضرين والمشرفين التقنيين ،والمشرفين
اإلداريين ،والمدربين واألشخاص اآلخرين للعمل في المركز ،بنا ًء على تنسيب مدير
المركز ،وموافقة المجلس ،وقرار من رئيس الجامعة ،ويحدد في القرار نوع التكليف
والمكافأة.
المادة (:)11

يقدم المركز الخدمات اآلتية ألصحاب المشاريع ،التي تمت الموافقة على احتضانها.
أ .توفير مكان عمل مجهز ومناسب إلدارة المشروع ،بموجب اتفاقية بين المركز
واألطراف المعنية.
ب .يقدم المركز االستشارات التقنية ،واإلدارية ،والتسويقية ،والقانونية الممكنة للمشاريع
المحتضنة.
ج .يعمل المركز حلقة وصل بين أصحاب المشاريع ،والداعمين لهذا النوع من المشاريع
الريادية في سوق العمل.

المادة ( :)12تحدد نسب تكاليف المشاريع المحتضنة وإيراداتها بقرار من المجلس ،وموافقة الرئيس،
وحسب األطراف المشاركة في المشروع التي قد تشمل الطلبة ،وأعضاء الهيئة
التدريسية ،والجامعة ،وأي جهة خارجية داعمة للمشروع ،وتحدد هذه النسب لكل مشروع
على حدة ،بحيث ال يقل صافي الدخل للجامعة عن  .%25كما يتم االتفاق بين األطراف
المشاركة على حقوق الملكية ،وتسجيل براءات االختراع الخاصة بالمشروع ،بناء على
التعليمات المعتمدة في الجامعة.
المادة ( :)13يوزع صافي دخل الدراسات ،وورش العمل ،أو االستشارات ،التي تأتي للمركز من
خارج الجامعة ،بالنسب اآلتية:
أ %25 .للجامعة.
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ب %25 .للمركز.
ج %50 .لفريق العمل المكلف بالدراسة ،أو االستشارة.
المادة ( :)14يوزع صافي دخل الدراسات أو االستشارات ،التي تأتي عن طريق العاملين بالجامعة
بالنسب اآلتية:
أ %10 .للجامعة.
ب %25 .للمركز.
ج %65 .لفريق العمل المكلف بالدراسة ،أو االستشارة.
المادة ( :)15عند تقديم المركز ألي دورات (استنادا ً للمادة ( )3من هذه التعليمات) ،تحصل رسوم
الدورات من مشتركيها ،وتغلق حسابات الدورة بعد نهايتها إلقفال الذمم/الديون المستحقة
للجامعة ،وتقوم الشؤون المالية في الجامعة بمسك حسابات الدورات حسب األصول.
المادة ( :)16يُفتح حساب خاص باسم المركز إليداع األموال المتحققة جميعها وتأمين نفقاته ،ويتولى
مسؤوليته مدير المركز ،والمدير المالي للجامعة.
المادة ( :)17يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة ( :)18رئيس المجلس ومدير المركز مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.
المادة ( :)19تلغي هذه التعليمات ،تعليمات مركز اإلبداع والريادة في جامعة البترا رقم ( )44لعام
.2013
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تعليمات رقم ( )36لسنة 2016
تعليمات مركز اللغات في جامعة البترا

صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة ( )6من نظام رقم ( )6نظام المراكز العلمية في الجامعة لسنة 2010

المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مركز اللغات في جامعة البترا لسنة  )2016ويعمل بها
ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات اآلتية ،حيثما وردت في هذه التعليمات ،المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم
تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا
المركز  :مركز اللغات في الجامعة
المجلس  :مجلس مركز اللغات في الجامعة
الرئيس  :رئيس الجامعة
العميد  :عميد كلية اآلداب والعلوم
المدير  :مدير مركز اللغات

المادة (:)3

يُ َعدّ المركز وحدة من وحدات الجامعة ،ويرتبط أكاديميا ً بكلية اآلداب والعلوم.

المادة (:)4

يهدف المركز إلى تحقيق األهداف اآلتية:
أ .تدريس ُمتطلبي الجامعة من اللغتين العربية واإلنجليزية بطريقة علمية قائمة على
استخدام وسائل التقنية الحديثة والعمل بذلك على االرتفاع بمستوى الطلبة في اللغتين.
ب .تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها ،وأي لغة أخرى ليس لها أقسام تخصص في
الجامعة.
ج .تدريس األصول العلمية للترجمة الفورية.
د .اإلسهام في تأهيل معلمي اللغتين العربية ،واإلنجليزية ،ومعلمي اللغة العربية للناطقين
بغيرها.

المادة (:)5

تحقيقا ً لألهداف المنصوص عليها في المادة رقم ( )4من هذه التعليمات ،تنشأ في المركز
الشعب اآلتية:
أ .شعبة اللغة العربية :وتتولى تدريس "متطلبات الجامعة" في اللغة العربية لطلبة
الجامعة ،وكل ما يتصل بهذا المقرر ،كذلك تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها وكل
ما يتصل بهذا الميدان من دراسة ،وبحث وما إلى ذلك.
ب .شعبة اللغة اإلنجليزية :وتتولى تدريس "متطلبات الجامعة" في اللغة اإلنجليزية لطلبة
الجامعة ،وكل ما يتصل بهذا المقرر.
ج .شعبة اللغات األجنبية :وتتولى تدريس اللغات األجنبية التي ليس لها أقسام تخصص
في الجامعة ،كما تتكفل بالمهمات األخرى المتصلة بهذا الميدان.
د .أي شعب أخرى تدعو الضرورة إلى استحداثها مستقبالً في نطاق أهداف المركز
وأعماله.

المادة (:)6

يَ ْمنَح المركز الملتحق به – من غير الجامعة – "شهادة خاصة" تصف طبيعة التحصيل
الذي حققه ،ومستواه شريطة أن ال تتعارض هذه الوثيقة مع أنظمة الجامعة.

المادة (:)7

للمركز مدير يُ َعين بقرار من الرئيس ،وتنسيب من العميد ،ويتم اختياره من بين أعضاء
هيئة التدريس لمدة سنتين ،قابلة للتجديد.

المادة (:)8

يُ َعين لكل شعبة من شعب المركز مشرف من بين القائمين على شؤون التدريس فيها ،ويتم
تعيينه بقرار من رئيس مجلس المركز ،وتنسيب من المدير ،لمدة سنة جامعية قابلة للتجديد،
ويكون المشرف مسؤوالً عن حسن سير العمل في الشعبة بالتنسيق مع المدير.

 أقرت في جلسته رقم ( ،)2016/4-2015بتاريخ 2016/02/07

237

المادة (:)9

تتكون الموارد المالية لموازنة المركز مما يأتي:
أ .المبالغ التي يخصصها مجلس األمناء للمركز في الموازنة السنوية للجامعة.
ب .الهبات والتبرعات ،واألمانات التي يتلقاها المركز يتم قبولها وفق القوانين واألنظمة
المعمول بها.
ج .إيرادات الدورات التدريبية التي ينظمها المركز.

المادة ( :)10يكون للمركز مجلس يسمى (مجلس المركز) ،ويتكون من ( )6ستة أعضاء يعيّنهم الرئيس
بعد االستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ،ويختار الرئيس من بينهم
رئيسا ً للمجلس.
المادة (:)11

يتولى مجلس المركز المهام اآلتية:
أ .التنسيب إلى الجهات المختصة في الجامعة بتعيين ،أو تكليف العاملين في المركز.
ب .تقديم االقتراحات حول الخطط الدراسية ،وشروط منح الشهادات العلمية ،وكل ما من
شأنه النهوض بالمركز.
ّ
ج .تنسيق المناهج التدريسية للمواد بين الشعب المختلفة في المركز.
د .وضع أسس تقديم االمتحانات والنظر في نتائجها وإقرارها.
ه .التنسيب إلى مجلس العمداء باستحداث الشعب الجديدة في المركز.
و .إبداء الرأي في أي موضوعات أخرى لها صلة بأهداف المركز ،يعرضها العميد ،أو
المدير.
ز .اإلشراف على عقد امتحانات مستوى اللغتين العربية ،واإلنجليزية وأي امتحانات
لقياس الكفاءة اللغوية تراها الجامعة ضرورية.

المادة ( :)12أ .يتولى التدريس في المركز:
 .1محاضرون متفرغون ،وغير متفرغين ،ومشرفون.
 .2أعضاء هيئة تدريس في الجامعة ،أو من خارجها.
ب .يتم تعيين العاملين في المركز حسب أنظمة الجامعة وتعليماتها.
ج .يتم من رئيس مجلس المركز دعوة عمداء الكليات ،ورؤساء األقسام عند بحث موضوع
يخص كلياتهم ،أو أقسامهم.
المادة (:)13

رئيس المجلس ومدير المركز مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.

المادة ( :)14تلغي هذه التعليمات ،تعليمات مركز اللغات في جامعة البترا رقم ( )39لعام .2011
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تعليمات رقم ( )37لسنة 2016
تعليمات مركز تطوير أساليب تدريس اللغة العربية في جامعة البترا

صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة ( )6من نظام رقم ( )6نظام المراكز العلمية في الجامعة لسنة 2010

المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مركز تطوير أساليب تدريس اللغة العربيّة في جامعة
البترا لسنة  ،)2016ويعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات اآلتية ،حيثما وردت في هذه التعليمات ،المعاني المخصصة لها أدناه،
ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :مركز تطوير أساليب تدريس اللغة العربيّة في الجامعة.
المركز
 :مجلس المركز.
المجلس
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
 :عميد كلية اآلداب والعلوم.
العميد
 :مدير مركز تطوير أساليب تدريس اللغة العربيّة.
المدير

المادة (:)3

يُعدّ المركز وحدة من وحدات الجامعة ،ويرتبط أكاديميثا بكلية اآلداب والعلوم.

المادة (:)4

يهدف المركز إلى تحقيق األهداف اآلتية:
ّ
ّ
صة في مرحلة الطفولة
أ .تطوير أساليب تدريس اللغة العربيّة في التعليم العا ّم ،وبخا ّ
المب ّكرة ،بتوظيف تكنولوجيا التّعليم ،ونظريّاته الحديثة.
ي بتوظيف تكنولوجيا
ب .تطوير أساليب تدريس اللغة العربيّة في التّعليم الجامع ّ
التّعليم ،ونظريّاته الحديثة.
ّ
مدرسي اللغة العربيّة في مراحل التعليم المختلفة ،بما في ذلك
ج .اإلسهام في تدريب ّ
مرحلة رياض األطفال ،على استخدام الموادّ التّعليميّة /التّعلميّة المحوسبة ،وكيفيّة
توظيفها في تدريس اللغة العربيّة وتعلمها.
صلة بمها ّم المركز وأهدافه،
د .إعداد قاعدة بيانات بالمواقع ،والبرمجيّات ذات ال ّ
ّ
بالتنسيق مع مركز التعلم اإللكتروني لتوفير الموادّ والتقنيّات التي تساعد في
تدريس اللغة العربية.
ه .اإلسهام في تطوير منهجية تدريس اللغة العربيّة وموادّها التّعليميّة في مراحل
التّعليم المختلفة.

المادة (:)5

يتولى المركز المهام اآلتية:
صصة في أساليب تدريس اللغة العربيّة في مراحل
أ .عقد دورات تدريبيّة متخ ّ
صة في مرحلة ّ
الطفولة المب ّكرة.
التّعليم المختلفة ،وبخا ّ
صة
ب .تصميم البرمجيّات ،والمواد التعليمية لمراحل التّعليم العا ّم المختلفة ،وبخا ّ
رياض األطفال ،ولغير النّاطقين باللغة العربيّة.
سسات المعنيّة بتدريس اللغة العرب ّية في
صصة للمؤ ّ
ج .تقديم االستشارات المتخ ّ
ي ،بما في ذلك رياض األطفال.
التّعليم العا ّم والجامع ّ
ّ
د .عقد النّدوات ،والمؤتمرات ،واتفاقيّات ال ّ
شراكة ذات العالقة باختصاص المركز
وأهدافه.

المادة (:)6

يمنح المركز الملتحق بدوراته شهادة دورة في مستوى التحصيل الذي حققه.

المادة (:)7

يتكون من ( )6ستة أعضاء ،يعينهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد
للمركز مجلس ّ
سا للمجلس.
بعد االستئناس برأي مجلس العمداء ،على أن يكون العميد رئي ً
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المادة (:)8

يتولى مجلس المركز المهام اآلتية:
سياسات العا ّمة للمركز.
أ .رسم ال ّ
ب .إقرار خطط عمل المركز.
ج .التنسيب للجهات المختصة بتعيين العاملين أو تكليفهم.
د .إقرار أسس الدّورات التّدريبيّة ،بما في ذلك رسومها وشروط منح شهاداتها.
ه .تقديم مشروعات البحث العلمي لدعمها ،ودعم مؤتمراتها من موازنة البحث
العلمي في الجامعة وفق األصول.

المادة ( :)9للمركز مدير يعينه الرئيس بتنسيب من العميد /رئيس المجلس ،لمدة سنتين قابلة
للتجديد.
المادة ( :)10يتولّى مدير المركز المها ّم اآلتية:
أ .اإلشراف على شؤون المركز العلمية ،واإلدارية ،والماليّة.
ب .إعداد مشروع موازنة المركز السنويّة ،ورفعه إلى المجلس.
ج .اقتراح خطط عمل المركز ،ورفعها إلى المجلس.
ي عن عمل المركز ونشاطاته ،ورفعه إلى المجلس.
د .إعداد التّقرير ال ّ
سنو ّ
ه .إعداد اتّفاقيّات التعاون والشراكة مع الجهات ذات العالقة ،ورفعها إلى المجلس
وفق األصول في الجامعة.
المادة ( :)11تتكون الموارد المالية للمركز م ّما يأتي:
أ .المبالغ التي تخصصها الجامعة للمركز في الموازنة السنوية.
ب .المنح ،والهبات التي يتلقاها المركز ،والدعم الذي تخصصه الجهات الراعية.
ج .إيرادات الدورات التدريبية ،والموادّ التّعليميّة والبرمجيّات.
د .إيرادات االستشارات التي يقدّمها المركز.
المادة ( :)12رئيس المجلس وعميد الكلّيّة ،ومدير المركز ،مسؤولين عن تنفيذ هذه التعليمات.
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تعليمات رقم ( )38لسنة 2016
تعليمات مركز التطوير األكاديمي واإلداري في جامعة البترا
صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة ( )6من نظام رقم ( )6نظام المراكز العلمية في الجامعة لسنة 2010

المادة (:)1

تُسمى هذه التعليمات "تعليمات مركز التطوير األكاديمي واإلداري في جامعة البترا لسنة
 "2016ويُعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة لها أدناه ،ما لم تدل
القرينة على خالف ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا.
الرئيس  :رئيس الجامعة.
المركز  :مركز التطوير األكاديمي واإلداري.
 :العميد في الجامعة.
العميد
المجلس  :المجلس االستشاري للمركز.
المدير  :مدير المركز.

المادة (:)3

يُنشأ في الجامعة مركز للتطوير األكاديمي واإلداري بهدف تقديم برامج تدريبية ،وورش
عمل وأنشطة متنوعة ألعضاء هيئة التدريس والعاملين ،وغيرهم ،لخدمة المجتمع في
الجامعة لتطوير قدراتهم في مجاالت تطوير طرائق التدريس ،والقياس ،والتقويم،
والمناهج ،وتكنولوجيا التعليم ،والمهارات الحاسوبية واللغوية ،وغيرها من المهارات.
كما يهدف المركز إلى تطوير قدرات الجهاز اإلداري في الجامعة ببرامج تدريبية
متنوعة ،ومتخصصة في مختلف المجاالت.

المادة (:)4

أ .يُ َعين الرئيس مديرا ً للمركز يتولى إدارته واإلشراف عليه.
ب .يكون للمركز مجلس يسمى المجلس االستشاري للمركز ،ويتألف من مدير المركز
رئيساً ،وعضوية ممثل عن كل كلية ينسبه عميد الكلية المختص ،وأحد المختصين
يعينه الرئيس من داخل الجامعة أو خارجها لمدة عامين قابلة للتجديد.

المادة (:)5

يتولى المدير المهام والواجبات اآلتية:

أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.

تنظيم دورات تدريبية ،وورش عمل لتحسين نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس في
الجامعة على مدار العام.
تنظيم برامج تأهيل تربوي ألعضاء هيئة التدريس المستجدين.
تنظيم برامج تدريبية على استخدام الوسائل التعليمية الحديثة ألعضاء هيئة التدريس
بما في ذلك التعليم اإللكتروني ،والتعلم عن بُعد.
تنظيم ورش حسب طلب الكليات بما يتناسب واحتياجات أعضاء هيئة التدريس
والعاملين في كل كلية.
تنظيم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة في معايير
الجودة ومتطلبات االعتماد واستخدام الحاسوب ،وقواعد المعلومات في المكتبة.
تنظيم دورات تدريبية في مجال التطوير والتحديث اإلداري ،والمالي والتقني
للعاملين في الجامعة.
تنظيم دورات تدريبية في مختلف المجاالت لغير العاملين في الجامعة ،على أال
تتحمل الجامعة أي نفقات.
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المادة (:)6

يتولى مجلس المركز المهام والواجبات اآلتية:
أ .رسم السياسة العامة للمركز.
ب .النظر في الخطة السنوية لعمل المركز ،ورفعها إلى مجلس العمداء.
ج .التنسيب بمشروع الموازنة السنوية للمركز.
د .تشكيل اللجان المختلفة المتعلقة بعمل المركز.
ه .النظر في المسائل التي يحيلها إليه مدير المركز.

المادة (:)7

للمجلس دعوة أي شخص يراه مناسبا ً لحضور جلسات المجلس ،دون أن يكون له حق
التصويت على قراراته.

المادة (:)8

تتكون موارد المركز من:
أ .ما تخصصه الجامعة سنويا ً في موازنتها لإلنفاق على نشاطات المركز.
ب .رسوم الدورات التدريبية.
ج .أي هبات ،وتبرعات يوافق عليها المجلس.

المادة (:)9

أ .يُدفع لل ُمدربين والمحاضرين في الدورات ،والمحاضرات سواء من داخل الجامعة
أو خارجها مكافآت مالية حسب ما يقرره الرئيس بتنسيب من المدير.
ب .للرئيس في الحاالت االستثنائية أن يقرر صرف بدل مواصالت للمدربين
والمحاضرين من غير العاملين في الجامعة وفق تعليمات االنتقال والسفر المعمول
بها في الجامعة.

المادة ( :)10تخضع جميع المعامالت اإلدارية ،والمالية المتعلقة بالمركز فيما لم يرد ذكره في هذه
التعليمات لألنظمة والتعليمات ،والقرارات اإلدارية والمالية سارية المفعول في الجامعة.
المادة (:)11

رئيس المجلس والمدير مكلفان بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة ( :)12تلغي هذه التعليمات ،تعليمات مركز التطوير األكاديمي واإلداري في جامعة البترا رقم
( )19لسنة .2015
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تعليـمات رقم ( )39لسنة 2016
تعليمات مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة البترا
صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة ( )6من نظام رقم ( )6نظام المراكز العلمية في الجامعة لسنة 2010

المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة البترا

لسنة  ،"2016ويعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة

المادة (:)2

يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم
تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا.
 :مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع.
المركز
الرئيس  :رئيس الجامعة.
المجلس  :المجلس االستشاري لمركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع.
 :مدير المركز.
المدير
الخدمات  :الدورات التدريبية.

المادة (:)3

يُ َعدّ المركز وحدة من وحدات الجامعة ،ويرتبط إداريا ً بالرئيس ،أو من يفوضه.

المادة (:)4

يهدف المركز إلى تحقيق أهداف الجامعة في خدمة المجتمع ،بما يتوافر لدية من قدرات
بشرية ،وموارد مالية وذلك عن طريق:
أ .عقد دورات ،وورش عمل ،وندوات ،ومؤتمرات متخصصة ،وبرامج تدريبية التي
تدخل ضمن أهداف المركز ومجاالت عمله ،مقابل أجر.
ب .اإلشراف على نوعية الدورات التدريبية وجودتها المقدمة من الجهات التي يشرف
عليها المركز ،سواء كانت خاصة ،أو عن طريق الوحدات التابعة للجامعة من خالل
معايير ضمان الجودة.
ج .تطوير األفكار اإلبداعية ألعضاء هيئة التدريس ،وتسويقها في المجاالت التقنية،
واإلدارية وتكنولوجيا المعلومات وإنتاج المواد التعليمية المرئية والمسموعة ،وتوفير
الحوافز المادية والمعنوية للعاملين في الجامعة وتشجيعهم على المساهمة الفاعلة في
خدمة المجتمع األردني وخططه التنموية.

المادة (:)5

يمارس المركز المهام واألعمال التي يحددها المجلس ،ويقرها رئيس الجامعة في ضوء
االحتياجات الحقيقية للمجتمع األردني والمجتمع العربي ،وذلك وفقا ً التفاقيات ت ُعقد بين
المركز والجهات األخرى المزودة أو المتلقية للخدمة.

المادة (:)6

يكون للمركز مجلس خاص يسمى مجلس المركز مكون من ستة أعضاء يُعيّنهم الرئيس
بعد االستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ،ويختار الرئيس من بينهم
رئيسا ً للمجلس.

المادة (:)7

يتولى مجلس المركز الصالحيات اآلتية:
أ .إقرار خطة عمل المركز.
ب .رسم السياسة العامة للمركز.
ج .وضع االتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات المستفيدة ،وللمجلس أن يفوض إلى
مدير المركز وضع االتفاقيات وفقا ً لهذه التعليمات ،التي تصبح نافذة بتوقيع الرئيس
عليها.
د .تقديم كل ما من شأنه دعم عمل المركز والنهوض به إلى المستوى الالئق.
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ه.
و.
ز.
ح.

اقتراح التعليمات الخاصة لعمل المركز ومهامها إلى الرئيس التخاذ القرار المناسب
بشأنها.
مناقشة موازنة المركز ،ورفعها إلى الرئيس إلقرارها حسب األصول.
إقرار التقرير السنوي ،والتقارير األخرى عن عمل المركز ونشاطاته.
مناقشة رسوم الدورات التي يقترحها مدير المركز ،ويرفعها للرئيس للموافقة عليها.

المادة (:)8

يجتمع مجلس المركز مرة واحدة في الشهر على األقل ،بناء على دعوة من رئيس مجلس
المركز و /أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة (:)9

للمركز مدير يُ َعيّن بقرار من رئيس الجامعة ،وتنتهي خدمته باالستقالة ،أو تعيين مدير
بدالً منه .ويتولى مدير المركز صالحيات مدير الدائرة حسب أنظمة الجامعة وتعليماتها،
ويكون مسؤوالً عن إدارة شؤون المركز بما يضمن حسن سير العمل فيه ،وفقا ً لقانون
الجامعة ،وأنظمتها ،وتعليماتها ،ويقوم بصورة خاصة بالمهام اآلتية:
أ .اقتراح خطط عمل المركز وبرامجه.
ب .إعداد مشروع موازنة المركز ،وتقديمها للمجلس لمناقشتها.
ج .إعداد مسودة االتفاقيات بين المركز ،والجهات المستفيدة.
د .إصدار نشرات عن أعمال المركز ،ونشاطاته المختلفة.
ه .إعداد قوائم بالكفاءات العلمية المتوافرة في الجامعة وخارجها ،القادرة على تقديم
الخدمات للجهات المستفيدة ،وتحديد نوع الخدمات التي يمكن تقديمها.
و .التنسيق مع العمداء ومديري المراكز ،والوحدات اإلدارية الستخدام مرافق الكلية
والجامعة لعقد هذه الدورات.
ز .اإلشراف المباشر على سير العمل في المركز وتوجيه أعماله.
ح .إعداد تقرير سنوي عن أعمال المركز في نهاية كل عام يقدم إلى رئيس المجلس.
ط .أي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس.

المادة ( :)10تخضع تعيينات العاملين في المركز لقانون الجامعة ،وأنظمتها وتعليماتها.
المادة (:)11

يكلف بالقيام بالدورات والخدمات الفنية في المركز:
أ .أعضاء هيئة التدريس ،والعاملون في الجامعة وغيرهم ممن يجري تكليفهم لهذه
الغاية.
ب .الموظفون المعينون في المركز لهذه الغاية.
ج .أي كفاءات ،أو خبرات أخرى من الخارج ،يرى المركز حاجة الى ضرورة التعاقد
معها ،شريطة موافقة الرئيس.

المادة ( :)12تصرف للمكلفين بتقديم الدورات ،والخدمات الفنية مكافآت مالية مقابل عملهم ،بتنسيب
من مدير المركز وقرار من الرئيس ،وفقا ً للمادة ( )25من هذه التعليمات.
المادة ( :)13تقدم الخدمات المنصوص عليها في هذه التعليمات عن طريق المركز ،وال يجوز للعاملين
في الجامعة تقديم خدمات مماثلة إال بموافقة من الرئيس.
المادة ( :)14ينشأ في الدائرة المالية حساب مستقل (يسمى حساب مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع) ،وتتولى الدائرة المالية متابعة معامالت المركز المالية بتحصيل األموال
الخاصة به ،ودفع ما يترتب عليه من التزامات من هذا الحساب.
المادة ( :)15تكون واردات المركز من:
أ .اإليرادات الناتجة عن الدورات.
ب .التبرعات ،والهبات ،وأي عائدات أخرى تتفق وأهداف المركز.
ج .المبلغ الذي قد تخصصه الجامعة سنويا ً في موازنة المركز.
المادة ( :)16يقدم المركز خدماته ،واستشاراته الفنية وفقا ً التفاقات يعقدها مع الجهات المستفيدة حسب
األسس والشروط التي يحددها المجلس بعد االستئناس برأي المستشار القانوني.
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المادة (َ :)17يمنح المركز شهادة تدريب للمشاركين في الدورات ،مبينا ً فيها اسم الدورة ،وعدد
الساعات ،وتاريخ انعقادها.
المادة ( :)18يتقاضى المركز أجورا ً مقابل الخدمات واألعمال التي يقوم بها.
المادة ( :)19إذا اقتضت الحاجة تكليف أشخاص من خارج الجامعة لتقديم خدمات تدريبية ،أو تعليمية
للمركز يكون ذلك بتنسيب من مدير المركز ،وبقرار تكليف من رئيس الجامعة.
المادة ( :)20بتنسيب من مدير المركز ،وبقرار من الرئيس تدفع أجور المحاضرين والمدربين،
ومكافآت المكلفين باالستشارات والدراسات والبحوث بعد انتهاء المهمة الموكلة إليهم.
أو بحسب االتفاق.
المادة ( :)21يقدم مدير المركز خطة لكل برنامج تدريبي ،أو دورة ،وذلك بتحديد رسوم االشتراك،
وعدد الساعات ومكان انعقادها في ضوء تكلفتها ،وعدد المشاركين فيها ،ويراعى في
جميع األحوال أال يقل مجموع رسوم البرنامج /الدورة عن تكاليفها المباشرة ،مضافا ً إليها
.%50
أ .تدفع الجامعة رسوم اشتراك العاملين فيها عند التحاقهم بالدورات ذات الصلة الوثيقة
بعملهم ،التي يعقدها المركز ،بناء على موافقة من الرئيس ،شريطة حصول كل منهم
على شهادة الدورة .وللمركز ،بموافقة الرئيس ،عقد برامج تدريبية خاصة للعاملين
في الجامعة ،بناء على طلب من العميد ،أو المدير المختص ،تغطي رسوم اشتراكها
من مخصصات بند البعثات العلمية ،والدورات التدريبية أو حسب شروحات الرئيس
عن ذلك.
ب .يُمنح أبناء العاملين في الجامعة حسما ً بنسبة  %20من رسوم االشتراك للدورات
العامة.
ج .للرئيس في حاالت خاصة يقدرها ،وتقتضيها مصلحة الجامعة إعفاء بعض
المشتركين الذين ترشحهم مؤسسات رسمية ،أو تطوعية من رسوم االشتراك جزئيا ً
أو كلياً.
المادة ( :)22ترد الرسوم المدفوعة من الراغبين في االلتحاق ببرامج المركز ودوراته في الحاالت
اآلتية:
أ .تعذر انعقاد البرنامج في الوقت المحدد.
ب .تقدم المتدرب بطلب االنسحاب قبل اكتمال الموافقة على البرنامج.
ج .حاالت خاصة ّ
يبت فيها رئيس الجامعة.
المادة ( :)23تكون عملية دفع رسوم الدورات في الدائرة المالية بتحويل خطي ،وفق نموذج خاص من
المركز وتودع في حساب المركز لدى الدائرة المالية.
المادة ( :)24ت َصرف الدائرة المالية سلفة نفقات نثرية باسم المدير ،أو من ينيبه ،للصرف منها على
نشاطات المركز ،وتسوى حسب األصول.
المادة ( :)25يصدر الرئيس ،اإلجراءات والقرارات التنفيذية الالزمة لعمل المركز ،وبشكل خاص ما
يأتي:
أ .عمل المركز ومهامه.
ب .صرف المكافآت المالية للمكلفين بتقديم االستشارات ،والخدمات الفنية والدراسات.
ج .صرف أموال صندوق المركز.
د .توزيع دخل المركز.
ه .اإلجراءات المالية الخاصة بعمل المركز.
و .اإلجراءات التأديبية لطلبة المركز.
المادة ( :)26يجوز ألي كلية من كليات الجامعة ،أو مراكزها عقد دورة تدريبية ،أو ورشة عمل بعد
التنسيق مع المركز وموافقة الرئيس ،على أن تقوم بتزويد المركز بما يأتي:
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أ.
ب.
ج.
د.

المعلومات الخاصة بالدورة (اسم الدورة ،وعدد ساعاتها ،وتاريخ البدء ،وتاريخ
االنتهاء ،ورسوم االشتراك إن وجدت واسم الجهة القائمة بالتدريب أو المدرب).
كشف يتضمن أسماء المشاركين.
نتائج المشاركين في الدورات بعد انتهاء الدورة.
اإليصاالت المالية التي تثبت إيداع رسوم االشتراك ،ورسوم الدورات ،ورسوم
إصدار الشهادات حسب األصول.

المادة ( :)27يكون الترويج للمركز من الشركات المتعاقد معها ،ويمكن استغالل المواقع اإللكترونية
المجانية للجامعة لهذا الغرض.
المادة ( :)28تطبق في المركز اإلجراءات المالية الصادرة عن مجلس الجامعة ،في جلسته رقم
( )2011/3تاريخ  2011/03/30وتعديالتها.
المادة ( :)29يبت الرئيس في الحاالت التي لم ينص عليها في هذه التعليمات.
المادة ( :)30رئيس الجامعة ،ومدير المركز مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.
المادة ( :)31تلغي هذه التعليمات ،تعليمات مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة البترا رقم
( )35لسنة .2010
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تعليمات رقم ( )40لسنة 2016
تعليمات تأديب الطلبة في مركز التعليم المستمر ،وخدمة المجتمع في
جامعة البترا
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات تأديب الطلبة في مركز التعليم المستمر ،وخدمة المجتمع
رقم ( )40لسنة  2016في جامعة البترا ،ويُعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس
الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة المخصصة لها أدناه،
ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
 :المجلس االستشاري لمركز التعليم المستمر ،وخدمة المجتمع
المجلس
 :مدير مركز التعليم المستمر ،وخدمة المجتمع
المدير
 :لجنة تأديب طلبة التعليم المستمر ،وخدمة المجتمع
اللجنة
 :هي المخالفة التي تعرض الطالب الذي يرتكبها للعقوبات التأديبية
المخالفة
التأديبية
 :الطلبة المشاركون في الدورات من غير طلبة الجامعة
الطلبة

المادة (:)3

تسري أحكام هذه التعليمات ،وما تتضمنه من إجراءات تأديبية ،على الطلبة المسجلين
كافة في مركز التعليم المستمر ،وخدمة المجتمع

المادة (:)4

مع مراعاة ما ورد ذكره في المادة ( )3من هذه التعليمات ،ال تسري هذه التعليمات على
الطلبة المسجلين في جامعة البترا.

المادة (:)5

يؤلف رئيس الجامعة لجنة تأديبية ،تتكون من:
أ .عميد شؤون الطلبة( ،رئيساً).
ب .مدير الخدمات الطالبية (أمين سر اللجنة)
ج .عضو من الهيئة االستشارية لمجلس التعليم المستمر
د .مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع (عضواً)
ه .أحد أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة( ،عضواً).

المادة (:)6

تكون مهام اللجنة التأديبية المؤلفة ،بموجب المادة ( )5من هذه التعليمات ،التحقيق،
واتخاذ العقوبة المناسبة للمخالفات المرتكبة من طلبة المركز.

المادة (:)7

مع مراعاة ما ورد ذكره في المادة ( )6من هذه التعليمات ،يحال طالب الجامعة ،إذا كان
أحد طرفي النزاع ،إلى مجلس تأديب الطلبة ،على أن يُطبق هذا األخير ،تعليمات تأديب
الطلبة رقم ( )26لسنة  2015في جامعة البترا.

المادة (:)8

تعرض الطالب الذي يرتكب أيا ً منها للعقوبات
تعد األعمال اآلتية مخالفات تأديبيةّ ،
التأديبية المبينة في هذه التعليمات:
أ .مخالفة أنظمة الجامعة وتعليماتها.
ب .االمتناع المتعمد ،الفردي أو الجماعي ،عن حضور المحاضرة ،واألعمال الجامعية
األخرى ،التي تقتضي األنظمة المواظبة عليها ،وكل تحريض على هذا االمتناع.
ج .الغش ،أو محاولة الغش في االختبارات ،أو االمتحانات ،أو اإلخالل بنظامها.
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د .أي فعل ،أو قول ،أو عمل ،يرتكبه الطالب في الجامعة ،ويكون ماسا ً بالشرف ،أو
الكرامة ،أو األخالق ،أو مخالً بحسن السيرة والسلوك ،أو ما من شأنه اإلساءة إلى
سمعة الجامعة ،أو العاملين فيها.
ه .تشكيل أي تنظيم داخل الحرم الجامعي ،أو المشاركة فيه ،أو التحريض عليه ،من
غير ترخيص سابق من المراجع المختصة في الجامعة ،أو االشتراك في أي نشاط
جماعي ،يخالف األصول التنظيمية في الجامعة.
و .التحريض ،أو االتفاق مع طلبة ،أو أشخاص آخرين ،على ارتكاب أعمال عنف ،أو
مشاجرات ،أو تشهير (شفوي ،كتابي ،رقمي) ،ضد الطلبة ،أو أشخاص آخرين داخل
الجامعة.
ز .توزيع النشرات ،أو الملصقات ،أو إصدار جرائد في الجامعة ،أو جمع التواقيع ،أو
التبرعات دون الحصول على ترخيص من المراجع المختصة في الجامعة ،أو إساءة
استعمال الترخيص الممنوح لممارسة األنشطة المذكورة.
ح .استعمال مباني الجامعة ،ومرافقها لغير األغراض التي أُعدّت لها ،دون إذن سابق.
ط .اإلخالل بالنظام ،أو الضبط الذي تقتضيه المحاضرات ،أو الندوات ،أو األنشطة،
التي تُلقى داخل الجامعة.
ي .أي إهانة ،أو إساءة ،يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس ،أو ألي من العاملين ،أو
الطلبة ،أو الزائرين في الجامعة.
ك .سرقة ،أو إتالف ،أو أي تهديد ،أو محاولة ،عن قصد أو إهمال ،من شأنها المساس
بممتلكات الجامعة المنقولة ،أو غير المنقولة ،بما في ذلك مصادر المعلومات.
مزورة في أي أغراض جامعية.
ل .التزوير في الوثائق الجامعية ،أو استعمال أوراق ّ
م .كل فعل ،أو قول ،أو عمل ،من شأنه اإلساءة إلى الوحدة الوطنية ،أو اإلساءة إلى أمن
ومعتقدات البلد ّ
ببث أفكار سياسية ،أو طائفية ،أو قبلية ،أو إقليمية.
ن .استعمال ،أو المساعدة في استعمال ،أو المشاركة ،أو التحريض ،في إدخال ،أو حمل
األسلحة الحادة ،أو النارية ،مرخصة كانـت ،أو غير مرخصة داخل الحرم الجامعي،
أو أي مواد أخرى يمكن استخدامهـا ألغراض غيـر مشروعـة.
س .التعاطي ،أو الترويج ،أو حيازة أي من المواد المخدرة ،أو الروحية ،أو الحضور
إلى الجامعة تحت تأثيرها.
المادة (:)9

تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يتناسب مع المخالفات
الواردة في المادة ( )8وهي:
أ .التنبيه (كتابيا ً من عميد شؤون الطلبة /مقرر لجنة التأديب)
ب .إخراج الطالب من قاعة التدريس.
ج .اإلنذار بدرجاته الثالث :األول ،أو المزدوج (الثاني) ،أو النهائي.
د .حرمان الطالب من حضور بعض محاضرات الدورة ،التي أخل بالنظام في أثناء
تدريسها ،أو حرمانه من هذه المحاضرات جميعها.
ً
ُ
ه .ترصد للطالب عالمة صفر ،ويلغى تسجيله ،ويُعَدّ راسبا في تلك الدورة ،وال ترد
إليه الرسوم ،إذا ثبت ،نتيجة التحقيق أنه حاول الغش ،أو اشترك ،أو شرع فيه.
و .الفصل المؤقت من الدورة.
ز .الفصل نهائيا ً من الدورة.
ح .إلغاء قرار منح الشهادة ،إذا تبين أن هنالك عملية تزوير ،أو احتيال في إجراءات
الحصول عليها.
ط .تغريم الطالب قيمة مثلي الشيء ،أو األشياء التي أتلفها.

المادة (:)10

تُعَدّ القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة المؤلفة بموجب المادة ( )5من هذه التعليمات،
قطعية ،وال يحق لطالب المركز استئنافها.

المادة (:)11

يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين ،أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه
التعليمات
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المادة (:)12

في حال إيقاع عقوبة الفصل المؤقت ،أو النهائي من الدورة ،تُسحب هوية الطالب
المفصول ،ويُمنع من الدخول إلى الحرم الجامعي ،إال بإذن من الجهات المختصة في
الجامعة.

المادة (:)13

تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف طالب المركز لدى مركز التعليم
المستمر ،وخدمة المجتمع ،وتُبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة هذا القرار لولي أمر
الطالب ،أو للجهة الموفدة إن وجدت.

المادة (:)14

فرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة ( )9من هذه التعليمات ،ال يمنع
من مالحقة الطالب قضائيا في الحاالت التي تشكل فيه المخالفة التأديبية جرما يعاقب
عليه القانون.

المادة (:)15

إن صدور حكم جزائي بتبرئة الطالب ،أو الحكم بعدم مسؤوليته ،ال يمنع من اتخاذ
إجراءات تأديبية بحقه.

المادة (:)16

أي جهل باألنظمة ،والتعليمات ،والقرارات المطبقة في الجامعة ،أو الصادرة عنها ،ال
يعفي الطالب من تحمل المسؤولية

المادة (:)17

يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.

المادة (:)18

تلغي هذه التعليمات ،تعليمات مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة البترا
رقم ( )35لسنة .2010
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تعليمات رقم ( )41لسنة 2016
تعليمات مكتب االعتماد في جامعة البترا
المادة (:)1

تُسمى هذه التعليمات (تعليمات مكتب االعتماد في جامعة البترا لسنة  ،)2016ويعمل بها
ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا
الجامعة
 :رئيس الجامعة
الرئيس
المجلس  :مجلس االعتماد ،وضمان الجودة
 :عميد الكلية
العميد
 :مدير مكتب االعتماد
المدير
 :لجنة التعيين والترقية
اللجنة
 :أي كلية في الجامعة
الكلية
البرنامج  :التخصص األكاديمي
 :مكتب االعتماد
المكتب

المادة (:)3

ينشأ في الجامعة مكتب االعتماد ،بهدف متابعة مدى التزام الجامعة بمعايير االعتماد
الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

المادة (:)4

أ .يُعيّن رئيس الجامعة مديرا ً للمكتب ،يتولى إدارة المكتب والعمل على تنفيذ الخطط
التي يقرها المجلس.
ب .يشرف على المكتب مجلس من عشرة أعضاء يشكله الرئيس ،برئاسة نائب الرئيس
للشؤون األكاديمية وعضوية مدير المكتب ،وممثل عن كل كلية ،وثالثة أعضاء
آخرين يسميهم الرئيس لمدة عامين قابلة للتجديد.
ج .يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بنا ًء على دعوة من رئيسه ،ويكون مدير المكتب
أمين سر المجلس.

المادة (:)5

يتولى المجلس المهام والواجبات اآلتية:
متابعة تطبيق معايير االعتماد العام والخاص ،وفق الخطة التي يقرها المجلس ويتضمن
ذلك:
أ .التأكد من التزام الكليات بمتطلبات االعتماد في التخصصات المختلفة.
ب .العمل على توفير متطلبات االعتماد العام والخاص في الجامعة.
ج .مناقشة التقارير الدورية لمكتب االعتماد ،واتخاذ التوصيات الالزمة.
د .مناقشة الطلبات الخاصة باستحداث تخصصات جديدة ،والتأكد من توفير متطلباتها.
ه .دراسة طلبات االعتماد/رفع الطاقة االستيعابية للتخصصات ،والتأكد من استيفائها
للمتطلبات.
و .دراسة طلب المتعلقة برفع الطاقة االستيعابية العامة للجامعة ،والعمل على توفير
متطلباتها.
ز .التأكد من توفير متطلبات االعتماد الخاصة باألنشطة الطالبية ،والخدماتية.
ح .متابعة تطبيق كل ما يجد من معايير االعتماد العام ،وااللتزام بها.
ط .متابعة تطبيق معايير االعتماد لبرامج الجامعة ،فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس،
واعتماد تخصصاتهم في المجاالت المعرفية لكل تخصص ،وكذلك متابعة حاجات
التخصصات من مشرفي المختبرات ،والفنيين والمكتبة ،والخطط الدراسية.
ي .متابعة شؤون االعتماد وقضاياه ،لدى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية.
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المادة (:)6

عمداء الكليات مسؤولون عن تطبيق تعليمات االعتماد الخاص في كلياتهم.

المادة (:)7

رئيس الجامعة والمدير مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة (:)8

تلغي هذه التعليمات ،تعليمات مكتب االعتماد رقم ( )22لعام .2009

251

تعليمات رقم ( )42لسنة 2015
تعليمات األمن ،والحماية ،والسالمة العامة في جامعة البترا
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات األمن ،والحماية ،والسالمة العامة في جامعة البترا
لسنة  ،"2015ويعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة لها أدناه ،ما لم
تدل القرينة على خالف ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا.
المجلس  :مجلس العمداء.
الرئيس  :رئيس الجامعة.
العمادة  :عمادة شؤون الطلبة
اللجنة  :لجنة األمن ،والسالمة العامة في الجامعة.

المادة (:)3

يتولى قسم األمن الجامعي مسؤولية حماية الحرم الجامعي وأمنه ،الذي يشمل مباني،
ومرافق ،وممتلكات الجامعة كافة.

المادة (:)4

على أفراد األمن الجامعي التقيّد التام ،وتحت طائلة المسؤولية القانونية بما يأتي:
أ .القيام بواجبات الحراسة على أتم وجه في أثناء نوبة الوظيفة ،وفقا ً للبرنامج المعد
لهذه الغاية.
ب .تنفيذ التعليمات ،والقرارات ،واألوامر الصادرة من المرجع المختص.
ج .اإلبالغ الفوري للمرجع المختص عن أي حالة ،أو حادث ،أو مخالفة ،يشهدها
في أثناء قيامه بالوظيفة ،أو خارجها.
ي الرسمي المعتمد من الجامعة أثناء قيامه بوظيفته.
د .ارتداء الز ّ

المادة (:)5

أ .ال يسمح أفراد األمن الجامعي لكل من ليس له صفة ،أو ليس لديه إذن بالدخول
إلى الحرم الجامعي.
ب .ألفراد األمن الجامعي أثناء أداء الوظيفة أن يطلبوا البطاقة الشخصية من أي
شخص للتثبت من هويته ،سواء أكان ذلك في الحرم الجامعي ،أم أثناء دخوله
إليه.

المادة (:)6

في حال عدم قدرة أحد أفراد األمن الجامعي على معالجة الوضع ،يقوم بإبالغ رئيس
قسم األمن الجامعي التخاذ ما يلزم من إجراءات.

المادة (:)7

تخصص مركبة صغيرة ،أو أكثر ،من مركبات الجامعة ،تحمل مواصفات خاصة،
مهمتها التجول في طرقات الجامعة ،وممراتها ،وساحاتها ،ومراقبة حالة األمن
والسالمة العامة فيها ،وذلك وفقا ً لبرنامج يعد لهذه الغاية.

المادة (:)8

يتم إجراء فحص لياقة بدنية ،وآخر طبي ألفراد األمن الجامعي مرة واحدة في بداية
كل عام ،للتأكد من لياقتهم ،وقدرتهم على أداء مهام وظيفتهم ،واستعدادهم لتحمل
أعبائها.

المادة (:)9

في حال وقوع أعمال عنف ،أو شغب ،أو تجمهر غير مشروع ،ال يمكن السيطرة
عليه من األمن الجامعي فللرئيس ،أو من ينوب عنه االستعانة باألجهزة األمنية
التخاذ ما يلزم من إجراءات.
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المادة
(:)10

يتم توزيع أفراد األمن الجامعي ،ونشرهم في مواقع مسؤولياتهم ،وفقا ً لبرنامج
يراعي طبيعة تلك المواقع ،وأهميتها ،والظروف المحيطة بها.

المادة ( :)11أ .تشكل لجنة لألمن والسالمة في الجامعة برئاسة رئيس الجامعة ،وعضوية نائب
الرئيس ،والعمداء ومديري الدوائر ،ممن يكون لعملهم صلة باألمن والسالمة.
ب .تحدد مهام اللجنة وطريقة عملها بقرار من الرئيس.
المادة ( :)12عميد شؤون الطلبة ،أو من ينيبه مسؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.
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تعليمات رقم ( )43لسنة 2016
تعليمات الحاالت الطارئة ،واألحوال الجوية "غير العادية" في جامعة البترا
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات" ،تعليمات الحاالت الطارئة ،واألحوال الجوية (غير العادية) لسنة
 2016في جامعة البترا" ،ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس
الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات ،المعاني المخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
 :نائب الرئيس للشؤون األكاديمية.
النائب
 :عميد شؤون الطلبة.
العميد
 :مدير دائرة الخدمات العامة والصيانة.
مدير الخدمات
 :مدير دائرة الصيانة.
مدير الصيانة
 :مدير دائرة العالقات العامة والدولية في الجامعة.
مدير العالقات
 :الحاالت التي تهدد أمن مجتمع الجامعة وحياته ،مثل
الحاالت الطارئة
الكوارث الطبيعية ،والحرائق ،وانهيار المباني ،وحاالت
الشغب الطالبي داخل الحرم الجامعي.
 :لجنة الحاالت الطارئة.
اللجنة
األحوال الجوية غير  :حاالت األعاصير ،وتساقط الثلوج ،واالنجماد ،واألمطار
الغزيرة.
العادية

المادة (:)3

يكون تعليق ،أو تأخير الدوام ،أو تأجيل االمتحانات ،بقرار من رئيس الجامعة ،أو من
ينيبه في ذلك.

المادة (:)4

يقوم العميد باالتصال بالرئيس ألخذ موافقته على تعليق ،أو تأخير الدوام ،أو تأجيل
االمتحانات ،إذا اقتضت الضرورة ،ويقوم بإبالغ قرار الرئيس لكل من مدير العالقات،
ومدير الخدمات ،ومدير الصيانة.

المادة (:)5

مع مراعاة ما ورد ذكره في المادة ( ،)4يتولى النائب ،في حال تغيب الرئيس ،اتخاذ
قرار تعليق ،أو تأخير الدوام ،أو تأجيل االمتحانات ،بصفته المفوض بموجب المادة ()3
من هذه التعليمات.

المادة (:)6

يتولى مدير العالقات المهام اآلتية:
أ .االتصال بوسائل اإلعالم المحلية المتاحة ،المرئية ،والمسموعة ،وبخاصة التلفزيون
األردني واإلذاعة األردنية ،إلعالمهم بقـرار الرئيس ،أو مـن ينيبه في ذلك.
ب .االتصال بالعمداء ،ومديري الدوائر ،وإعالمهم بقرار الرئيس ،أو من ينيبه في ذلك.
ج .إحاطة الرئـيس أو نائبـه علمـا ً بمـا تـ ّم اتخاذه من إجراءات الزمة.

المادة (:)7

يتولى مدير الخدمات المهام اآلتية:
أ .تأمين المواصالت إلخالء الطلبة جميعهم ،والعاملين في الجامعة.
ب .تـأمين المواصالت على مـدار فترة تعليـق الدوام لمـن تقتضي طبيعـة عملهـم التواجد
في الجامعة ،وبخاصة األمن الجامعي.
ج .تأمين سكن الطالبات داخل الحرم الجامعي بكل ما يلزم من مواصالت ،وكهرباء،
وتدفئة ،وغيرها من متطلبات.
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د .التواصل المستمر مع سـكـن الطالبات داخــل الحـرم الجامعي.
ه .تزويد مقسم الجامعة بالمعلومات الضرورية كافة ،للرد على استفسارات المتصلين
بالجامعة.
المادة (:)8

يتولى مدير الصيانة المهام اآلتية:
أ .التواصل المستمر مع سـكـن الطالبات داخــل الحـرم الجامعي لتأمينه بالصيانة
الالزمة من كهرباء وتدفئة وغيرها من المتطلبات.
ب .تـفـقـد مباني الجامعــة ،ومرافقها ،والتأكـد من عدم وجود ما يعيق عملها ،كتسرب
تماس كهربائي.
المياه ،أو انقطاع التيار للكهرباء ،أو
ّ
ج .تسهيـل المرور داخل الحـرم الجامعي ،وفتـح الطرق الموصلـة إلى الشارع
الرئيسـي ،والشـوارع الفرعية الضرورية المحيطة بالجامعة ،واتخاذ اإلجراءات
الالزمة الكفيلة بتحقيق ذلك.

المادة (:)9

يتولى مدير مركز الحاسوب والمعلومات بالتنسيق مع مدير العالقات العامة ،والدولية
المهام اآلتية:
أ .اإلعالن للطلبة والعاملين في الجامعة باستخدام وسائل الخدمات اإللكترونية المتوفرة
جميعها ،إلعالمهم بقرار الرئيس.
ب .اإلعالن عن تعليق ،أو تأخير الدوام ،أو تأجيل االمتحانات ،عن طريق الشريط
اإلخباري لموقع الجامعة اإللكتروني.

المادة ( :)10يتولى رئيس قسم األمن الجامعي وأفراده ،اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة جميعها،
فـي الحاالت الطارئة ،أو في حاالت سوء األحوال الجوية ،للحـفاظ عـلى أمن مجتمع
الجامعة ،واألموال المنقولة وغيـر المنقولة ،كافة داخل الحرم الجامعي.
المادة (:)11

يتولى مدير الخدمات الطالبية التنسيق عند الضرورة مع الدفاع المدني بشكل عام،
واالستعانة بهم لتدريب أفراد األمن الجامعي على التعامل مع الحاالت الطارئة ،في أثناء
سوء األحوال الجوية.

المادة ( :)12تلتزم في الحاالت الطارئة ،أو سوء األحوال الجوية اللجنة المشكلة من:
د .عميد شؤون الطلبة.
ه .مدير الموارد البشرية.
و .مدير الخدمات العامة.
ز .مدير الصيانة.
ح .مدير العالقات العامة والدولية.
ط .مدير مركز الحاسوب والمعلومات والسيطرة.
بعدم مغادرة الجامعة ،إالّ بعد التأكد من إخالئها من الطلبة جميعهم ،وأعضاء الهيئتين
األكاديمية ،واإلدارية.
المادة (:)13

اللجنة هي المسؤولة عن تنفيذ هذه التعليمات.

المادة ( :)14تلغي هذه التعليمات ،تعليمات الحاالت الطارئة واألحوال الجوية" ،غير العادية" في
جامعة البترا رقم ( )42لعام .2015
ملحق بأرقام هواتف مقررو وأعضاء اللجنة:
يتم اعتماد أرقام الهواتف اآلتية في الحاالت الطارئة أو سوء األحوال الجوية ويتم تحديثها دورياً:
 عميد شؤون الطلبة  /فرعي ( / )5800 + 208خلوي (.)0795124717 مدير الموارد البشرية  /فرعي ( / )5200 + 403خلوي (.)0795596775 مدير الخدمات العامة  /فرعي ( / )5600 + 404خلوي (.)0797445447 مدير الصيانة/خلوي ()0799095401 مدير العالقات العامة والدولية  /فرعي ( / )1940 + 240خلوي (.)0796942424255

-

مدير مركز الحاسوب والمعلومات والسيطرة  /فرعي ( / )5500خلوي (.)0795565225
رئيس قسم األمن  /فرعي ( / )5630 + 256خلوي (.)0797140114
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تعليمات رقم ( )44لسنة 2011
تعليمات صحة األغذية والمشروبات وسالمتها في مطاعم الجامعة
وكافيترياتها
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات ،تعليمات صحة األغذية والمشروبات وسالمتها في مطاعم الجامعة
وكافيترياتها لسنة  2011وجميع المواقع التي تقدم المواد الغذائية ،ويعمل بها اعتبارا ً من
تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم
تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
 :مدير الخدمات العامة والصيانة.
المدير
 :مراقب صحة األغذية والمشروبات ،وسالمتها في الجامعة.
المراقب
المستأجر  :الشخص الذي وقع عقد اإلجارة بقصد تقديم األغذية والمشروبات.
 :العقد المبرم بين الجامعة والمستأجر.
االتفاقية
 :كل عامل يعمل تحت إمرة المستأجر.
العامل

المادة (:)3

تسري أحكام هذه التعليمات على جميع أصحاب عقود اإلجارة من :مطاعم ،وكافيتريات،
وميني ماركت ،وأكشاك.

المادة (:)4

يلتزم المستأجر بتقديم صورة عن رخصة مزاولة المهن ،ويكون لديه شهادة تتعلق
بالخدمة التي يقدمها ،وسجل تجاري.

المادة (:)5

يلتزم المستأجر بتنفيذ جميع بنود االتفاقية المبرمة مع الجامعة.

المادة (:)6

يحق للجامعة – دون اعتراض من المستأجر – نقل مكان المأجور إلى مكان آخر داخل
الجامعة ،إذا اقتضت تصاميم حرم الجامعة ذلك ،دون تحمل أي مطالبات ،أو تعويضات
مادية ،أو معنوية يلجأ لها المستأجر.

المادة (:)7

لمراقب صحة األغذية في الجامعة وسالمتها الحق بدخول جميع المطاعم ،والكافيتريات،
واألكشاك ،والميني ماركت للتفتيش اليومي ،أو الدوري ،ويكون مخوالً بكتابة التقارير
الالزمة ،والتنسيب بالمخالفات حسب مقتضى الحال.

المادة (:)8

بما أن اإلجارة هي تمليك منفعة معلومة لمدة معلومة ،فعلى المستأجر أن يلتزم بتقديم
الخدمة المتفق عليها ،والوارد نصها في االتفاقية فقط ،دون تجاوز ذلك إلى بيع المواد
الممنوعة ،وغير المرخص بهاا وغيرها .ويحق للجامعة إلغاء االتفاقية المبرمة مع
المستأجر ،والرجوع عليه بكامل المبالغة المترتبة للجامعة في حال ثبوت ذلك.

المادة (:)9

يلتزم المستأجر بتقديم كشف للجامعة بأسماء جميع العاملين لديه ،وصورة عن بطاقات
األحوال المدنية الخاصة بهم ،وعناوين سكنهم ،وصورة عن عدم المحكومية لكل منهم.

المادة ( :)10كل عامل يعمل لدى المستأجر يتوجب أن تكون مالبسه نظيفة ،ومميزة بلباس رسمي،
وأن تكون لديه الشهادة الصحية الالزمة لمزاولة مهنة إعداد المأكوالت والمشروبات
وتقديمها.
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المادة (:)11

يتحمل المستأجر جميع أنواع الرسوم والطوابع والضرائب التي تنص عليها القوانين في
المملكة.

المادة ( :)12يتحمل المستأجر مصروفات الكهرباء والماء كافة ،وذلك حسب قراءة العدادات لديه.
المادة ( :)13يلتزم المستأجر بإخضاع جميع العاملين لديه لنظام الضمان االجتماعي ،ويكون مسؤوالً
مسؤولية كاملة عن إصابات العمل التي قد تحدث للعاملين لديه.
المادة ( :)14يلتزم المستأجر والعاملون لديه بتعليمات دخول السيارات لحرم الجامعة.
المادة ( :)15يلتزم المستأجر بالمحافظة على نظافة المأجور داخله وحوله ،كما يلتزم بنقل نفاياته
الناتجة عن عمله إلى المكان المخصص لها.
المادة ( :)16يلتزم كل مستأجر بالتأمين على الموجودات لديه ،وتوفير صندوق إسعافات أولية،
وطفايات حريق كافية داخل المأجور ،وتوضع في مكان يسهل الوصول إليه.
المادة ( :)17يلتزم المستأجر بتوفير القفازات الالزمة للعاملين لديه في تحضير األطعمة والتنظيف،
كما يمنع التدخين داخل أماكن إعداد الطعام.
المادة ( :)18يلتزم المستأجر بالمحافظة على خلو المأجور من الحشرات والقوارض ،واستعمال
المعقمات الضرورية لتعقيم األدوات المستعملة ،والكاونترات ،والطاوالت ،والكراسي
إن وجدت.
المادة ( :)19يتوجب على المستأجر تعليق الئحة أسعار واضحة في مكان بارز ،يستطيع الطلبة
والعاملون االطالع عليها بسهولة.
المادة ( :)20تطبق عقوبة أو أكثر على المستأجر من العقوبات التالية ،حال ارتكابه للمخالفة وفق
تقرير مراقب الصحة الوارد في المادة ( )7من التعليمات:
أ .العقوبة األولى :إذا ارتكب المستأجر أي مخالفة لبنود االتفاقية المبرمة معه ،يعطى
تنبيها ً شفوياً.
ب .العقوبة الثانية :يعطى إنذارا ً خطياً.
ج .العقوبة الثالثة :يغرم المستأجر بغرامة مالية مقدارها ( )20ديناراً ،وتسليمه إيصاالً
بذلك ،وترسل نسخة من العقوبة إلى الدائرة المالية ليتم دفعها حسب األصول.
د .العقوبة الرابعة :يغرم المستأجر بغرامة مالية مقدارها ( )100مئة دينار ،وتسليمه
إيصاالً بذلك ،وترسل نسخة من العقوبة إلى الدائرة المالية ليتم دفعها حسب األصول.
ه .العقوبة الخامسة :يغرم المستأجر قيمة الغرامة المنصوص عليها في االتفاقية،
ومقدارها ( )1000ألف دينار ،تضاف إلى قيمة اإلجارة السنوية.
و .العقوبة السادسة :التوقف عن العمل مع إعطاء الفرصة للمستأجر لتصحيح وضعه
إللغاء المخالفة ،وإعادته إلى ممارسة العمل خالل أسبوع على األكثر ،دون تحمل
الجامعة ألية خسائر مالية تلحق بالمستأجر.
ز .العقوبة السابعة :إلغاء االتفاقية ،والرجوع على المسـتأجر بكامل المبلغ المترتبة عليه
للجامعة حتى نهاية مدة االتفاقية دون اعتراض منه.
أ .يعتبر سند القبض الصادر عن الجامعة سندا ً رسميا ً في تحصيل المخالفات
وتسديدها.
ب .تكون صالحيات توقيع العقوبات للمخالفات (أ ،ب) للمراقب الصحي و(ج ،د) من
صالحيات مدير الخدمات العامة والصيانة ،وأي مخالفة تتجاوز ( )100مائة
دينار ،بتنسيب من مدير الخدمات العامة والصيانة لرئيس الجامعة للموافقة عليها.
المادة ( :)21يقر المستأجر أن المأجور والعنوان الوارد في االتفاقية ،هو موطن تبليغ وتبلغ بالنسبة
للجامعة والمستأجر ،ويعد الموظف المتواجد في المأجور ممثالً للمستأجر في حال التبليغ
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والتبلغ .كما يكون إلصاق التبليغ على باب المأجور المغلق تبليغا ً رسميا ً من الجامعة ،ال
يحق للمستأجر االعتراض عليه.
المادة ( :)22يكون من مهام مراقب صحة األغذية والمشروبات وسالمتها ما يلي:
أ .الحصول على كشوف بأسماء جميع العاملين في المطاعم مع صور بطاقات األحوال
المدنية ،متضمنا ً جميع عناوينهم.
ب .الحصول على صور من الشهادات الصحية للعاملين ،ومتابعة صالحيتها.
ج .القيام بجوالت تفتيشية مفاجئة دورية لمراقبة التزام المستأجر بما هو متفق عليه.
د .التأكد من النظافة العامة للمطاعم وغيرها بما فيها األدوات المستعملة في التحضير،
ونظافة األرضيات ،ونظافة العاملين ،والتزامهم باللباس الرسمي بما فيه غطاء
الرأس.
ه .التأكد من سالمة المواد األولية المستخدمة في تحضير األغذية ،ومدى صالحيتها،
وأماكن حفظها في المبردات.
و .تطبيق تعليمات صحة األغذية والمشروبات وسالمتها في الجامعة.
ز .تسلم واستالم ومتابعة الشكاوى المقدمة من الطلبة والعاملين ،وتقديم التقارير الالزمة
للمدير.
المادة ( :)23رئيس الجامعة ومدير الخدمات العامة والصيانة مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.
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تعليمات رقم ( )45لسنة 2016
تعليمات المفاتيح في جامعة البترا
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات المفاتيح في جامعة البترا لسنة  "2016في جامعة البترا
ويعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
 :أي عميد في الجامعة.
العميد
 :عمادة شؤون الطلبة.
العمادة
 :أي كلية في الجامعة.
الكلية
 :أي وحدة في الجامعة.
الوحدة
 :أي دائرة في الجامعة.
الدائرة
 :أي مركز في الجامعة.
المركز
 :مدير الوحدة أو الدائرة أو المركز في الجامعة.
المدير
في  :كل من يعمل في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ،أو الموظفين
العامل
والعاملين.
الجامعة

المادة (:)3

تكون المفاتيح مو ّحدة ألبواب مباني الجامعة الخارجية جميعها ،ولها مفتاح رئيس (المفتاح
الملك) ( )Master Keyيكون في عهدة مدير الخدمات العامة.

المادة (:)4

يكون لكل مبنى في الجامعة باب حديدي ،أو أكثر لحماية المبنى ،ولكل باب ثالثة مفاتيح،
ّ
توزع على النحو اآلتي:
أ .يتسلم مدير الخدمات الطالبية/العمادة أحد المفاتيح ،ويضعه في عهدة قسم األمن
الجامعي/التابع لدائرة الخدمات الطالبية) وحسب األصول.
ً
ب .يحتفظ عميد الكلية/المدير بالمفتاح الثالث ،ويكون العميد/المدير مسؤوال عن هذا
المفتاح.
ج .يحتفظ المدير المالي بالنسخة الثانية في قاصة (خزنة) الدائرة الستخدامها في حاالت
الضرورة بطلب من عميد الكلية /المدير ،وذلك في حال فقدان النسخة التي في
عهدتهم.
د .تسلم المفاتيـح بالطرق الرسميـة إلى المعنيين المشـار إليهم في البنـود (أ،ب،ج).

المادة (:)5

يكون لكل من مختبرات ،ومراسم ،وقاعات اجتماعات ،ومكاتب أعضاء هيئة التدريس،
ومشرفي المختبرات وفنييها ،ثالثة مفاتيح ،يتم تسليمها لعميد الكلية المختص ،لتوزيعها
على رؤساء األقسام ،ويحتفظ العميد بنسخة عن كل من هذه المفاتيح في لوحة خاصة في
مكتب العمادة.

المادة (:)6

يكون لكل باب من أبواب كل دائرة ثالثة مفاتيح تسلم لمدير الدائرة ،الذي يقوم بدوره
بتسليمها للمعنيين في دائرته ،على أن يحتفظ بنسخة منها في لوحة خاصة في مكتبه،
يستعان بها عند الحاجة.

المادة (:)7

في حال فقدان نسخة من المفاتيح الخارجية ،أو الداخلية ،يتم تبليغ قسم األمن في الجامعة
بالحادثة ،وتوثيقها رسميا ً ،ويتم اإليعاز لدائرة الصيانة بتغيير القفل فورا ً ،وتسليم المفاتيح
بالطرق الرسمية.
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المادة (:)8

على المعنيين جميعهم التعامل مع هذه المفاتيح بكل عناية واهتمام ،وسوف يتحمل كل من
يتسبب في فقدان أحد المفاتيح المسؤولية الكاملة عن ذلك.

المادة (:)9

العمداء ومديرو الوحدات والدوائر ،والمراكز مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

المادة ( :)10تلغي هذه التعليمات ،تعليمات المفاتيح في جامعة البترا رقم ( )30لعام .2009
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تعليمات رقم ( )46لسنة 2015
تعليمات الدخول للحرم الجامعي ،وتنظيم حركة السير
في جامعة البترا
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الدخول للحرم الجامعي ،وتنظيم حركة السير في
جامعة البترا لسنة  )2015ويعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس
الجامعة.48

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
 :أعضاء الهيئة التدريسية ،والهيئة اإلدارية،
العاملون
والمحاضرون ،والمستخدمون في الجامعة.
 :الطلبة المسجلون في الجامعة لنيل أي شهادة ،أو درجة
الطلبة
علمية من الجامعة.
 :األشخاص و/أو الشركات الذين يديرون أعماالً داخل
المستثمر
الحرم الجامعي( .األسواق التجارية ،مراكز بيع الكتب،
وأعمال الطباعة والتصوير وغيرها).
مع  :المتعهدون ،المقاولون ،الموردون ،أو من تقتضي طبيعة
المتعاملون
عملهم زيارة الجامعة بشكل متكرر.
الجامعة
 :مركبة أي من العاملين ،أو الطلبة ،أو المراجعين
المركبة
للجامعة ،أو المستثمرين ،أو المتعاملين مع الجامعة،
والمخصصة لنقل ما ال يزيد على خمسة أشخاص بمن
فيهم السائق.
 :الشخص الذي يزور الجامعة لغرض معين.
الزائر
 :كل واقعة غير مقصودة ،تسببت فيها على األقل مركبة
حادث السير
واحدة متحركة في إلحاق أضرار بشرية ،أو مادية ،أو
كليهما.
يكون الدخول للجامعة وفق ما يأتي:
 :بموجب الهوية الجامعية سارية المفعول.
الطلبة
 :بموجب الهوية الوظيفية ،أو الشخصية.
العاملون
 :بموجب تصريح و/أو ملصق ساري المفعول.
المركبة
 :بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة (ذات العالقة
الزائر
بالزائر) على أن يتم تنظيم المعلومات الدقيقة عن اسم
الزائر ،والمضيف ،ومدة الزيارة ،ووقتها ،ورقم السيارة،
ونوعها ،في سجل الزوار ،واالحتفاظ بهوية الزائر لحين
الخروج.
مع  :بموجب تصريح ساري المفعول صادر عن عمادة شؤون
المتعاملون
الطلبة في الجامعة.
الجامعة
 :بموجب تصريح ساري المفعول صادر عن عمادة شؤون
المستثمرون
الطلبة في الجامعة.
يتولى أفراد الحرس الجامعي مهمة تنظيم دخول المركبات ،وخروجها ،وحركتها
داخل الحرم الجامعي ،ويتوجب عليهم التحقق من شخصية السائق بطلب هويته
الجامعية أو الشخصية ،إذا لم يكن معروفا ً لديهم قبل السماح لسيارته بالدخول ،أو
أثناء وجوده في الحرم الجامعي ،كما يجوز لهم تفتيش أي مركبة للتأكد من
حمولتها ،تحقيقا ً لسالمة الحرم الجامعي.

المادة (:)3

المادة (:)4
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المادة (:)5

يسمح لطلبة الجامعة ،والعاملين فيها إدخال مركباتهم إلى الحرم الجامعي بموجب
ملصق خاص ،تعده عمادة شؤون الطلبة.

المادة (:)6

تتولى عمادة شؤون الطلبة مسؤولية إعداد تصاريح و/أو ملصقات دخول المركبات
الى الحرم الجامعي ،ومنحها للمعنيين ،وتحدد العمادة أحد العاملين فيها لصرف
التصاريح و/أو الملصقات إلى طالبها ،ويكون هذا الشخص مسؤوالً مسؤولية كاملة
عن منح التصاريح ،ويتحمل أية مخالفة تقع في منحها خالفا لألصول.

المادة (:)7

يوضع تصميم مناسب للتصريح و/أو الملصق ،يحمل شعار الجامعة ،ومدة
صالحيته ،ورقما ً متسلسالً ،مع بيان نوع التصريح والفئة المستفيدة منه ،على أن
يختلف شكل التصريح باختالف الفئة الممنوح لها ،وعلى أن يتضمن عالمة فارقة،
يصعب تزويرها ،أو تقليدها .ويجوز تغيير التصميم شكالً ولونا ً من سنة إلى
أخرى ،مع المحافظة على عناصره األساسية ،تسهيالً لتمييز التصاريح الجديدة،
ومعرفة سريان مفعولها.

المادة (:)8

تصرف عمادة شؤون الطلبة التصاريح لطالبيها على النحو اآلتي:
أوالً :ينظم سجل خاص للتصاريح ،متضمنا ً المعلومات اآلتية:
أ .اسم الشخص الذي يمنح تصريحا ً و/أو ملصقاً.
ب .وظيفة الشخص الحاصل على التصريح ،ومكان عمله ،ورقم هاتفه.
ج .نوع السيارة التي منحت التصريح و/أو الملصق ورقمها ،ونوعها.
د .نوع التصريح و/أو الملصق ،ومدته ،ورقمه المتسلسل.
ه .الغرض من الدخول للحرم الجامعي.
ثانياً :يتم الحصول على هذا الملصق و/أو التصريح من العمادة ضمن الشروط
اآلتية:
أ .أن تكون رخصة المركبة ورخصة القيادة ساريتي المفعول.
ب .أن تكون المركبة مسجلة باسم صاحب الطلب.
ج .تزويد العمادة بصورة عن رخصة المركبة ورخصة القيادة الخاصة به.
د .في حال ملكية المركبة من (الزوج ،أو الزوجة ،أو األخ ،أو األب ،أو
االبن) تعتمد ملكية المركبة للحصول على التصريح.
ه .منح الشخص المستحق تصريحا ً واحداً.
و .تعبئة الطلب ،وتوقيع التعهد بااللتزام بأنظمة الجامعة وتعليماتها حسب
النموذج المعد.

المادة (:)9

التصريح و/أو الملصق عهدة مستردة يجب إعادتها إلى عمادة شؤون الطلبة ،وهو
شرط للحصول على براءة الذمة ،وال يجوز إعطاؤه لآلخر ،ويكون ذلك كله تحت
طائلة المسؤولية.

المادة (:)10

تحتفظ كل بوابة من بوابات الجامعة بنسخة من الس ّجل ،ليتمكن الحارس المناوب
من التأكد من صحة التصريح ،وشخصية حامله ،وكشف حاالت تزوير التصاريح
إذا اقتضى األمر ،وتقوم عمادة شؤون الطلبة بتحديث معلومات السجل ليتضمن
آخر المستجدات المتعلقة بالتصريح.

المادة (:)11

ال يسمح بدخول الحافالت الخاصة والعامة والشاحنات إلى الحرم الجامعي إال
بموافقة عميد شؤون الطلبة ،أو من ينيبه.

المادة (:)12

يسمح للمركبات العمومية أو الخصوصية التي تقل العاملين ،أو الطلبة في الجامعة،
ممن ال يقتنون مركبات خاصة بهم ،ويقتضي وضعهم الصحي توصيلهم إلى أماكن
عملهم ،أو إلى محاضراتهم ،بالدخول للجامعة ،شريطة تسجيل المركبة في سجل
الزوار.
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المادة (:)13

تستثنى المركبات المملوكة للجامعة من الحصول على تصاريح الدخول للحرم
الجامعي.

المادة (:)14

على حملة التصاريح الذين يدخلون الحرم الجامعي بمركباتهم ضرورة التقيد التام
بما يأتي:
أ .مراعاة خصوصية الحرم الجامعي.
ب .القيادة بتأن وحذر شديدين.
ج .االلتزام بالسرعة المحددة داخل الحرم الجامعي.
د .اتباع إشارات المرور والشواخص التحذيرية.
ه .إعطاء األولويات المرورية للمشاة ،والسيارات األخرى.

المادة (:)15

يتم التقيد بالسرعة المحددة والمعلن عنها داخل الحرم الجامعي ،وفي حال
ويغرم بغرامة مالية
تجاوز السرعة ،يتم تحرير مخالفة سير بحق المخالف،
ّ
مقدارها خمسة عشر ديناراً.
يمنع الوقوف والتوقف للمركبات داخل الحرم الجامعي في األماكن التي يوجد
فيها شاخصة ممنوع الوقوف ،أو الوقوف في األماكن المخصصة للعاملين في
الجامعة (ساحات الكليات والدوائر اإلدارية) ،أو على األرصفة داخل الحرم
الجامعي ،أو على مداخل الطوارئ ،وفي حال مخالفة ذلك ،يتم تحرير مخالفة
بغرامة مالية ،وقدرها خمسة عشر دينارا ً.
يسمح بوقوف المركبات داخل حرم الجامعة في األماكن التي يوجد فيها
شاخصة ،تسمح بالوقوف المؤقت ،ولمدة أقصاها ربع ساعة ،وإذا تجاوز ذلك،
يغرم غرامة مالية قدرها خمسة عشرة دينارا ً.
فإن المخالف ّ
يتم تحديد مواقف محددة لمركبات الطلبة حيث يلتزم الطلبة بالوقوف فيها.

أ.
ب.

ج.
د.
المادة (:)16

يعدّ مخالفا ً لهذه التعليمات داخل حرم الجامعة ،وتحت طائلة المسؤولية كل من
ويغرم بغرامة مالية مقدارها عشرة دنانير:
يرتكب المخالفات التالية،
ّ
أ .إحداث ضوضاء ،أو استعمال الزامور العالي المتعدد األصوات.
ب .االصطفاف المزدوج مما يعيق حركة السير.
ج .االصطفاف خارج المسرب المخصص لمكان وقوف المركبات المعدّ لذلك.
د .االعتداء على المسرب اآلخر أو حجز موقفين.
ه .االصطفاف في األماكن المخصصة لذوي االحتياجات الخاصة.
و .عدم إبراز الهوية الجامعية ،أو البطاقة الشخصية ،أو أي إثبات للهوية
الشخصية لرجل األمن الجامعي في حال ارتكابه للمخالفة.
ز .نقل الطلبة ،والتنقل بهم داخل الحرم الجامعي بأي شكل من األشكال.
ح .وضع شعارات انتخابية أو دعائية على المركبات عند دخولها الحرم الجامعي.

المادة (:)17

يعد مخالفا ً لهذه التعليمات داخل حرم الجامعة ،وتحت طائلة المسؤولية كل من
ويغرم بغرامة مالية مقدارها عشرون دينارا:
يرتكب المخالفات التالية،
ّ
أ .رمي النفايات من المركبة على طرقات الجامعة والمسطحات الخضراء.
ب .القيادة داخل حرم الجامعة برعونة.
ج .العبث بالشواخص التحذيرية ،أو اإلرشادية ،أو بتحريك الكاميرات ،أو
كسرها.
د .قيادة المركبة داخل الحرم الجامعي ،أو كراج مركبات الطلبة بعكس اتجاه
السير.

المادة (:)18

عند تكرار صاحب التصريح للمخالفات مهما كان نوعها ،وخاصة عدم االلتزام
بما ورد في المواد ( 15و 16و )17من هذه التعليمات خالل سنة من تاريخ ارتكابها،
تضاعف الغرامة ،وإذا تكررت المخالفات أكثر من ثالث مرات ،يسحب التصريح
نهائياً.
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المادة (:)19

يتولى أفراد الحرس الجامعي سحب أي مركبة تعيق حركة السير داخل الحرم
الجامعي ،وعلى نفقة صاحبها ،وإذا تكرر ذلك أكثر من مرة ،يسحب التصريح من
صاحبه لمدة ال تقل عن فصل دراسي واحد.

المادة (:)20

يتم إبالغ دائرة السير وترخيص المركبات إلجراء الالزم في حال وقوع حوادث
سير داخل الحرم الجامعي.

المادة (:)21

يحال سائق المركبة التي تسببت بأضرار مادية لمباني الجامعة ،ومرافقها،
وموجوداتها إلى لجان التحقيق المختصة ،إذا كان ممن يعملون في الجامعة ،أو
كان طالبا فيها ،ليصار إلى اتخاذ العقوبة المناسبة وفق األصول.

المادة (:)22

ال يسمح للحاصلين على التصاريح بأنواعها كافة الدخول إلى الحرم الجامعي
خارج أوقات الدوام الرسمي ،وفي أيام العطل األسبوعية والرسمية ،إال إذا كان
مبرر لذلك ،ويستثنى من ذلك طالبات السكن الداخلي.
هنالك
ح

المادة (:)23

يتولى افراد االمن الجامعي مسؤولية تنظيم وتحرير مذكرات المخالفات ،التي
ترتكب داخل الحرم الجامعي حسب النموذج المعد لهذه الغاية.

المادة (:)24

تسجل المخالفات التي تفرض بموجب هذه التعليمات في سجل خاص ،يبين فيه
اسم المخالف ،وأسباب فرض الغرامة عليه.

المادة (:)25

يحق لمن حررت مخالفة بحقه وفق هذه التعليمات ان يتقدم بطلب اعتراض لدى
عميد شؤون الطلبة خالل ثالثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تحرير المخالفة.

المادة (:)26

يتم تحصيل قيمة المخالفات المحررة من قبل أفراد االمن الجامعي من قبل الدائرة
المالية ،وتخصص قيمة المخالفات التي تفرض بموجب هذه التعليمات لصالح
صندوق الطالب الفقير في الجامعة واالنشطة المتصلة بخدمة المجتمع المحلي،
وفي حال كان مرتكب المخالفة من الزوار ،يمنع من الدخول للحرم الجامعي مرة
ثانية.

المادة (:)27

تتولى عمادة شؤون الطلبة ،بالتعاون مع الجهات المختصة في الجامعة ،ترتيب
دخول مركبات زوار الجامعة في االحتفاالت ،التي تقام في الجامعة على أن يلتزم
الزوار بإجراءات الدخول والحركة داخل الحرم الجامعي ،والخروج وفق
األصول.

المادة (:)28

للجامعة الحق بإلغاء أو إيقاف أي تصريح ،إذا ارتكب صاحبه أي مخالفة لنصوص
هذه التعليمات ،أو بنود التعهد ،وال يترتب لصاحب التصريح الذي يوقف تصريحه
أية حقوق أو مطالبات بذمة الجامعة.

المادة (:)29

للرئيس منح التصاريح ألي حالة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادة (:)30

عمادة شؤون الطلبة مسؤولة عن تنفيذ هذه التعليمات حسب األصول.
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تعليمات رقم ( )47لسنة 2015
تعليمات نادي جامعة البترا
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات نادي جامعة البترا" ويعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها
من مجلس الجامعة.
الباب األول :االسم واألهداف

المادة (:)2

يؤسس في الجامعة نا ٍد يسمى "نادي جامعة البترا" ،يكون مركزه داخل الحرم الجامعي.

المادة (:)3

يهدف نادي الجامعة إلى توثيق العالقات الثقافية ،والفكرية ،واالجتماعية ،والرياضية،
والفنية ،ودعمها بين أعضاء النادي ،والتواصل مع المجتمع األردني ،والعربي،
والعالمي ،وذلك بعقد الندوات ،وتنظيم الرحالت ،واألنشطة الثقافية ،والرياضية،
واالجتماعية ،والفنية ،والترفيهية ،وغيرها
الباب الثاني :العضوية

المادة (:)4

تصنف العضوية على النحو اآلتي:
أ .العضو العامل :هو كل من تقبله الهيئة اإلدارية ،بناء على طلب تقدم به ،وتوافرت فيه
الشروط الواردة في المادة (/5أ) ،وقام بدفع بدلي االشتراك ،واالنتساب الواردين في
المادة (/22جـ) من هذه التعليمات.
ب .العضو الفخري :وهو العضو الذي ال يشترط أن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة
(/5أ) ،والمادة (/22جـ) من هذه التعليمات ،ويقصد به:
 .1عضو مجلس األمناء.
 .2كل من منحته الهيئة اإلدارية هذه العضوية ،لتقديمه خدمات ممتازة للجامعة ،أو
للنادي.
ج .العضو غير العامل :هو كل من تقبله الهيئة اإلدارية ،بناء على طلب قدّمه ،وتوافرت
فيه الشروط الواردة في المادة (/5ب) ،وقام بدفع بدلي االشتراك ،واالنتساب الواردين
في المادة (/22جـ) من هذه التعليمات .وال يكون العضو غير العامل عضوا في الهيئة
العامة ،وال يحق له التر ّ
شح للهيئة اإلدارية ،أو انتخاب أعضاء الهيئة اإلدارية.

المادة (:)5

شروط العضوية:
أ .شروط العضو العامل:
 .1أن يكون من العاملين في مجال التدريس في جامعة البترا ،على أساس التفرغ
الكامل.
 .2أن يكون مديرا إلحدى الدوائر ،أو المراكز ،أو الوحدات ،أو المكاتب ،أو رئيسا
ألحد األقسام اإلدارية في الجامعة.
ب .شروط العضو غير العامل :أن يكون من اإلداريين العاملين في الجامعة ،ممن ال
تنطبق عليهم أحكام المادة (/5أ).

المادة (:)6

يقدم طلب االنتساب للنادي إلى الهيئة اإلدارية ،على النموذج المعد لهذه الغاية ،وتبت
الهيئة اإلدارية فيه حسب األصول.

المادة (:)7

زوال العضوية :تزول العضوية في النادي عن العضو العامل ،أو العضو غير العامل
في إحدى الحاالت اآلتية:
أ .االستقالة الخطية.
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ب .التأخر لمدة شهرين من بداية السنة المالية عن تسديد االشتراك الشهري ،ويشترط
إخطار العضو باستحقاق االشتراك.
ج .فقدان أحد شروط العضوية.
د .القيام بأي عمل يتنافى مع أهداف الجامعة ،وسياستها العامة.
ه .الوفاة.
المادة (:)8

الفصل من النادي:
أ .يفصل العضو الذي يخالف تعليمات النادي بقرار يؤخذ من الهيئة اإلدارية بأغلبية
الثلثين.
ب .يجوز للهيئة اإلدارية إعادة عضوية من زالت عضويته ،أو فصل من النادي ،بعد
مرور ستة شهر على األقل من زوال العضوية ،باستدعاء يقدمه العضو في حال زوال
األسباب التي أدت إلى الفصل ،أو زوال العضوية.
الباب الثالث :هيئات النادي
أوال :الهيئة اإلدارية

المادة (:)9

أ .تتكون الهيئة اإلدارية من سبعة أعضاء ،بمن فيهم الرئيس ،من حملة شهادة الدكتوراه
والماجستير ،على أساس التفرغ الكامل ،ينتخبون بطريقة االقتراع السري من أعضاء
الهيئة العامة العاملين ،الذين لهم حق التصويت ،والمسددين الشتراكاتهم كاملة ،على
أال يزيد عدد من ال يحملون درجة الدكتوراه عن اثنين.
ب .يشترط فيمن ينتخب رئيسا ً للهيئة اإلدارية أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه ،وأن
يكون قد مضى على عمله في الجامعة مدة ال تقل عن  3سنوات.
ج .يشترط فيمن ينتخب نائبا ً لرئيس النادي أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه ،وأن يكون
قد مضى على عمله في الجامعة مدة ال تقل عن ثالث سنوات.
د .تتألف الهيئة اإلدارية من :رئيس النادي ،نائب الرئيس ،أمين السر ،أمين الصندوق،
أعضاء هيئة إدارة النادي.
ه .يجوز للهيئة اإلدارية استحداث مناصب إضافية ،وانتخاب من يرونه من بينهم مناسبا ً
إلشغال تلك المناصب.
و .تقوم الهيئة اإلدارية المنتخبة بتوزيع المناصب بين أعضائها في أول اجتماع لها.
ز .تكون مدة عمل الهيئة اإلدارية للنادي سنتين ،ويتم انتخاب الهيئة اإلدارية الجديدة في
الشهر الذي يسبق انتهاء عمل الهيئة اإلدارية القائمة.
ح .مع مراعاة ما ورد ذكره في الفقرة (أ) و(ب) من المادة ( )9من هذه التعليمات ،يحق
ألي عضو قبل في الهيئة العامة ،وانطبقت عليه شروط العضوية ،ترشيح نفسه لرئاسة
الهيئة اإلدارية أو عضويتها بعد قبوله في الهيئة العامة.
ط .تتولى الهيئة اإلدارية شؤون النادي اإلدارية والمالية والتنظيمية وتصريفها ،ويدخل
ضمن اختصاصاتها ما يأتي:
 .1اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف النادي ،بما في ذلك تكليف
بعض األعضاء بمسؤوليات ،ونشاطات معينة.
 .2تقديم تقرير سنوي عن النشاطات المختلفة للنادي إلى الهيئة العامة.
 .3تقديم الحسابات الختامية عن كل سنة منتهية إلى الهيئة العامة.
 .4تقديم مشروع ميزانية السنة الالحقة إلى الهيئة العامة.
 .5تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
 .6البت في طلبات االنضمام إلى عضوية النادي.
 .7النظر في استقاالت األعضاء وفصلهم.
 .8تنظيم اجتماعات الهيئة العامة.
ي .إذا شغر مركز رئيس النادي ألي سبب كان ،يقوم نائبه مقامه.
ك .إذا خال منصب عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية ألي سبب كان ،يدعى الشخص الذي
كان قد نال أكبر عدد من األصوات بعد آخر عضو تم انتخابه ،ليحل محله ،وإذا لم
يكن هناك شخص من هذا القبيل ،تعيّن الهيئة اإلدارية عضوا ً للمركز الشاغر.

المادة ( :)10مهام الرئيس:
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اإلشراف على أعمال النادي ،وتوقيع العقود بعد إجازتها من الهيئة اإلدارية.
أ.
ُ
صة.
ب .تمثيل النادي أمام الجهات المخت ّ
ج .رئاسة جلسات الهيئة اإلدارية ،والهيئة العامة العادية ،وغير العادية.
د .التوقيع على الحواالت المالية مع أمين الصندوق.
ه .أي مهام أخرى توكلها إليه الهيئة اإلدارية ،بما ال يتعارض مع هذا النظام.
المادة (:)11

فوضه إليه الرئيس من مها ّمه.
يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حال غيابه ،أو ما يُ ّ

المادة ( :)12مهام أمين السر:
أ .حفظ السجالت ،واإلشراف على تنظيمها.
ب .تدوين وقائع جلسات الهيئة اإلدارية ،والهيئة العامة.
ج .اإلشراف على موظفي النادي ،وشؤونهم اإلدارية.
د .تنفيذ ما تكلفه به الهيئة اإلدارية.
ه .في حال غياب أمين السر ،تقوم الهيئة اإلدارية باختيار من ينوب عنه من أعضاء
الهيئة اإلدارية.
المادة ( :)13مهام أمين الصندوق:
أ .التوقيع على الحواالت المالية مع رئيس النادي.
ب .إعداد التقرير المالي عن السنة المنتهية ،ومشروع الميزانية للسنة المقبلة ،وعرضه
على الهيئة اإلدارية ،تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة.
ج .حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز النادي ،لتكون تحت الطلب من الجهة
المختصة.
د .تسليم المبالغ التي ترد إلى النادي بإيصاالت مختومة بخاتم النادي ،وموقعة من أمين
الصندوق ،وإيداع تلك المبالغ في البنك المعين من الهيئة اإلدارية.
المادة ( :)14تعد اجتماعات الهيئة اإلدارية قانونية إذا حضرتها األكثرية المطلقة ،وتصدر القرارات
باألكثرية المطلقة من أصوات الحاضرين ،وإذا تساوت األصوات يكون صوت الرئيس
ُمر ّجحا ً.
المادة ( :)15أ .على كل عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية حضور اجتماعات الهيئة في الوقت المحدد،
وأن ال يترك االجتماع قبل رفعه من قبل رئيس النادي ،أو من يقوم مقامه في ترؤس
االجتماع.
ب .تسقط العضوية عن عضو الهيئة اإلدارية إذا تخلف العضو عن حضور جلسات الهيئة
عذر مقبول من الهيئة اإلدارية،
ثالث مرات متتالية ،أو ست مرات متقطعة ،من غير ٍ
وتصدر الهيئة اإلدارية قرارا ً بذلك ،وعلى أمين السر إخباره خطيا بذلك.
ثانيا :الهيئة العامة
المادة ( :)16تتكون الهيئة العامة من األعضاء العاملين وجميعهم الذين سددوا اشتراكاتهم ،وال يجوز
للعضو العامل ممارسة حقوقه من ترشيح ،أو انتخاب ،أو حضور جلسات الهيئة العامة،
ما لم يسدد اشتراكاته كاملة قبل أسبوع من بدء االنتخابات على األقل ،وحتى موعد
اجتماع الهيئة العامة ،ويجوز للعضو الفخري حضور جلسات الهيئة العامة ،دون أن
يكون له حق التصويت ،أو ترشيح نفسه النتخابات الهيئة اإلدارية.
المادة ( :)17إذا اكتمل النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة العادي ،أو غير العادي ،فال يؤثر
انسحاب بعض األعضاء العاملين قبل التصويت على قانونية القرارات المتخذة في هذا
االجتماع.
المادة ( :)18يجوز دعوة الهيئة العامة الجتماع عادي ،أو غير عادي مرة واحدة كل سنة على األقل،
أو كلما اقتضت الضرورة ذلك.
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المادة ( :)19تدعو الهيئة اإلدارية الهيئة العامة لالجتماع في المكان الذي تعينه ،بإشعار ترسله إلى
األعضاء الذين لهم الحق في الحضور ،ويكون ذلك قبل تاريخ االجتماع بأسبوعين على
األقل ،ويرفق بهذا اإلشعار جدول أعمال االجتماع.
المادة ( :)20يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضرته األكثرية المطلقة من األعضاء العاملين،
والمسددين الشتراكاتهم كاملة ،وإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوة
األ ولى ،تدعى الهيئة العامة إلى اجتماع آخر بعد أسبوعين ،ويعد االجتماع الثاني قانونيا
مهما بلغ عدد الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة العاملين ،والمسددين الشتراكاتهم
كاملة.
المادة ( :)21أ .تبحث الهيئة العامة في اجتماعها األمور المدرجة على جدول األعمال ،الذي يمكن
أن يشمل:
 .1تقرير الهيئة اإلدارية عن أعمالها في فترة إدارتها.
 .2الميزانية العمومية ،والحسابات الختامية للنادي ،وتقرير مدقق الحسابات
ومناقشتها.
 .3مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
 .4انتخاب الهيئة اإلدارية الجديدة.
ب .أي مواضيع يقترح بحثها ،وتوافق على بحثها أغلبية الحضور.
المادة ( :)22أ .تبدأ السنة المالية للنادي في أول كانون الثاني ،وتنتهي في آخر كانون األول من كل
سنة.
ب .تودع أموال النادي باسم رئيس النادي في حساب مستقل لدى دائرة الشؤون المالية
في الجامعة ،أو في فرع البنك الموجود في الجامعة ،وتسحب بتوقيع من رئيس النادي
(أو نائبه في حال غيابه).
ج .يجري صرف أموال النادي بقرار من الهيئة اإلدارية ،إال أنه يجوز لرئيس النادي
طلب سلفة متجددة في حدود  400أربع مائة دينار كنفقات يحتفظ بها وتسدد حسب
األصول.
د .تتكون موارد النادي المالية من:
 .1منح سنوية تقدمها الجامعة للنادي ،يمكن أن تكون على هيئة مستلزمات مادية لمقر
النادي ،أو خدمات (كتحمل تكاليف الماء ،والكهرباء ،والتدفئة ،والتكييف،
والنظافة ،والصيانة الدورية ،والراتب الشهري لموظف النادي).
 .2بدلي االشتراك ،واالنتساب لألعضاء العاملين ،وغير العاملين.
 .3التبرعات ،والهبات (بموافقة رئيس الجامعة).
 .4إيراد الحفالت والمباريات وعروض البيع وأي أنشطة أخرى.
 .5أي موارد أخرى توافق عليها الهيئة اإلدارية.
ه .يحدد بدل االنتساب واالشتراك كاآلتي:
 .1اثنا عشر دينارا ً بدل انتساب.
 .2ثالثة دنانير شهريا بدل اشتراك .ويقتطع البدل المستحق من راتب العضو المقبول
بعد قبوله في عضوية النادي ،وتستمر العضوية واقتطاع االشتراك من الراتب
إلى حين فقدان العضوية ألي سبب من األسباب.
و .للهيئة اإلدارية إعادة النظر في رسمي االنتساب واالشتراك كلما ارتأت ذلك حسب
األصول.
المادة ( :)23يشكل رئيس الجامعة لجنة مكونة من  3أشخاص لإلعداد ،واإلشراف على االنتخابات
وفرز األصوات ،قبل شهر واحد من انتهاء مدة عمل الهيئة اإلدارية القائمة ،على أال
يكون أي من أعضائها مرشحا في تلك الدورة.
المادة ( :)24أ .ينتخب أعضاء الهيئة العامة أعضاء الهيئة اإلدارية بورقة انتخاب واحدة ،على أن
يكون االقتراع سريا ،وأن تعد أوراق االنتخابات قبل فرزها.
ب .إذا تساوت األصوات بين مرشحين اثنين ،أو أكثر إلشغال المركز السابع ،يتم انتخاب
المرشح بالقرعة ،بحضور لجنة اإلشراف على االنتخابات المعدة من رئيس الجامعة.
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المادة ( :)25يفتح باب الترشيح لعضوية الهيئة اإلدارية عند اجتماع الهيئة العامة النتخاب الهيئة
اإلدارية الجديدة.
المادة ( :)26تكون مدة الهيئة المنتخبة سنتين ،تبدأ في أول كانون الثاني ،وتنتهي في آخر كانون األول
من كل سنة ،على أن يتم االنتخاب قبل أسبوعين من هذا التاريخ.
الباب الخامس :أحكام عامة
المادة ( :)27يجوز تعيين رئيس فخري للنادي من قبل الهيئة اإلدارية ،شريطة أال يتمتع بصالحيات
إدارية ،أو مالية ،أو غيرها.
المادة ( :)28أ .ليس لنادي الجامعة أي أهداف سياسية ،أو دينية ،ويجب أال تتعارض نشاطاته مع
أهداف الجامعة وأنظمتها الداخلية ،وتعليماتها.
ب .يقرر رئيس الجامعة في األمور التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.
المادة ( :)29يعين بقرار من الرئيس ،وبتنسسسسسسسيب من الهيئة اإلدارية ُمشسسسسسسرف للنادي ،ويكون رئيس
الهيئة اإلدارية ،وأعضاؤها مسؤولين عنه إداريا.
المادة ( :)30يحدد رئيس الهيئة اإلدارية وأعضاؤها المهام الموكلة لمشرف النادي
المادة ( :)31رئيس الجامعة ،والهيئةُ اإلدارية مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات
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تعليمات رقم ( )48لسنة 2015
تعليمات الحضانة في جامعة البترا
المادة (:)1
المادة (:)2

ت ُسمى هذه التعليمات "تعليمات الحضانة في جامعة البترا لسنة  ،"2015البترا ويعمل
بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.
صصة
يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخ ّ
لها أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :مجلس أمناء الجامعة.
المجلس
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
 :حضانة البترا.
الحضانة
 :رئيس قسم العلوم التربوية في كلية اآلداب والعلوم.
المراقب أو المشرف
 :مدير الحضانة.
المدير
 :الموظفة المؤهلة لرعاية األطفال وتربيتهم.
المربية

المادة (:)3

تُعد الحضانة المنشأة داخل حرم الجامعة جزءا ً ال يتجزأ منها ،وتعمل وفقا ً ألنظمتها،
وتعليماتها.

المادة (:)4

يكون تعيين مدير الحضانة ،والمربيات ،ومساعدات المربيات والعامالت في الحضانة
من الحاصالت على المؤهالت العلمية ،والخبرات العملية في مجال رعاية األطفال،
وتربيتهم ،ذات العالقة ،وفقا ً ألنظمة وتعليمات تعيين الموظفين المعمول بها لدى الجامعة،
ووفق الشروط التالية:
أ .مدير الحضانة  :يشترط لتعيينها أن تكون حاصلة على مؤهل علمي بدرجة
البكالوريوس ،بتقدير جيد على األقل ،في أحد مجاالت تنمية الطفولة المبكرة و/أو
في أحد التخصصات ذات العالقة ،أو تربية الطفل .وأن يكون لديها خبرة عملية ال
تقل عن خمس سنوات في مجال رعاية األطفال وتربيتهم ،وحاصلة على دورات
تدريبية في ذات المجال ،وأن تكون متفرغة بشكل كامل إلدارة الحضانة ،وال يقل
العمر عن  28عاماً.
ب .مربية الحضانة :يشترط لتعيينها أن تكون حاصلة على مؤهل علمي بدرجة
البكالوريوس أو دبلوم كلية مجتمع بتقدير جيد على األقل ،في أحد مجاالت تنمية
الطفولة المبكرة .وأن يكون لديها خبرة عملية ال تقل عن ثالث سنوات في مجال
رعاية وتربية األطفال ،وحاصلة على دورات تدريبية في ذات المجال ،وأال يقل
العمر عن  24عاماً.
ج .مساعدة المربية :يشترط لتعيينها أن تكون حاصلة على مؤهل علمي بدرجة دبلوم
كلية مجتمع في تخصص تربية الطفل و/أو شهادة الدراسة الثانوية العامة ،وأن يكون
لديها خبرة عملية وحاصلة على دورات تدريبية متخصصة في ذات المجال ،وأال
يقل العمر عن  22عاماً.
د .عاملة مطبخ :يشترط لتعيينها أن تكون حاصلة على شهادة الدراسة الثانوية
العامة/فرع التعليم الصحي ،وأن يكون لديها خبرة عملية ال تقل عن سنتين في مجال
تحضير الوجبات الغذائية للرضع من يوم إلى سنتين ،ولألطفال من عمر ثالث إلى
أربع سنوات ،وأال يقل العمر عن  22عاماً ،وأن تلتزم باستعمال غطاء الرأس
الصحي المخصص لهذا الغرض أثناء تحضير وجبات الطعام.
ه .عاملة النظافة :يشترط لتعيينها أن تكون حاصلة على شهادة الدراسة الثانوية العامة،
أو الشهادة المدرسية الثانوية ،وأن يكون لديها خبرة عملية ال تقل عن سنتين في

الفصل الثاني
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مجال تنظيف الحضانات ،وتتولى االهتمام بشؤون النظافة الداخلية للحضانة ،وأال
يكون لها أي عالقة برعاية األطفال.
و .الوظائف جميعها في الحضانة تتطلب الحصول على شهادة خلو أمراض معدية
وسارية المفعول وحديثة ،تكون صادرة عن وزارة الصحة ،تؤكد لياقتهن الصحية
لعملهن كمقدمات رعاية صحية لألطفال ،وصالحة لمدة ستة شهور ،وتجدد دوريا ً
عند انتهاء مدتها ،وتحفظ صورة منها لدى مدير الحضانة ،ونسخة تحفظ في ملفها
اإلداري للمتابعة ،كما يتطلب التعيين شهادات عدم محكوميه حديثة الصدور
للعامالت جميعهن في الحضانة.
ز .تكون تعيينات العامالت في الحضانة بعقود سنوية خاصة.
المادة (:)5

يكون عدد مقدمات الرعاية في الحضانة وفق األسس اآلتية:
أ .يتم تخصيص مقدمة رعاية واحدة لكل ستة أطفال من عمر السنة أو أقل.
ب .يتم تخصيص مقدمة رعاية واحدة لكل ثمانية أطفال ممن تتراوح أعمارهم من عمر
السنة إلى أربع سنوات.
ج .إذا زاد عدد األطفال على الحد األعلى المذكور في أ و ب ،يتم االستعانة بمساعدة
مربية.
د .يتم تخصيص عاملة مطبخ واحدة (محضرة وجبات غذائية) ألطفال الحضانة،
ويقتصر عملها على ذلك فقط.
ه .يتم تخصيص عاملة نظافة واحدة للحضانة ،وال يكون لها أي عالقة برعاية األطفال.

المادة (:)6

أطباء المركز الصحي في الجامعة ،هم الجهة الصحية المشرفة على النواحي الطبية
والصحية للحضانة ولألطفال ،ويتم فتح ملف يحتوي على بطاقة صحية خاصة بكل طفل،
تدون عليها نتائج الفحوصات الطبية باستمرار.

المادة (:)7

شروط قبول األطفال ،وتسجيلهم في الحضانة:
أ .أن يكون ابنا ً ألحد العاملين/العامالت في الجامعة( ،وتعطى األولوية ألبناء
العامالت) ،ومؤمنا ً صحيا ً مع والده/والدته حسب شروط العقد المبرم مع شركة
التأمين.
ب .أن ال يزيد عمر الطفل على  4سنوات ،وعند بلوغه نهاية سن الرابعة ،يتم إخراجه
من قيد الحضانة.
ج .على ولي أمر الطفل أن يعبئ طلب تسجيل ابنه ،ويقدم للحضانة األوراق الثبوتية
والمستلزمات اآلتية:
 .1صورة شخصية للطفل.
 .2صورة عن شهادة ميالد الطفل.
 .3صورة عن دفتر العائلة.
 .4شهادة خلو أمراض سارية ،أو معدية ،أو خلقية.
 .5صورة عن شهادة المطاعيم التي أعطيت للطفل.
د .على كل العاملين المستفيدين من خدمات الحضانة ،توفير أدوات شخصية بالنسبة
ضاعة ،وما تطلبه مدير الحضانة.
للطعام والمالبس ،والغيارات ،والر َ
ه .يمنع على الزائرين بمن فيهم أولياء األمور ،إدخال العصائر ،والمشروبات الغازية،
والحلويات ،وغير ذلك إلى الحضانة.
و .على األم ال ُمرضع أن تلتزم بساعة الرضاعة المحددة إلرضاع وليدها ،دون تجاوز
هذه المدة ،وحسب البرنامج الذي يعده مدير الحضانة للمرضعات.

الفصل الثالث
شروط قبول األطفال وتسجيلهم في الحضانة

الفصل الرابع
الشروط الصحية والبيئية ،والسالمة العامة في حضانة البترا
المادة (:)8

الشروط الواجب توافرها في الحضانة:
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أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.
ط.
ي.
ك.
ل.
م.
ن.
س.

أن يكون البناء من مواد اإلنشاء الدائمة ،ويحقق الشروط الصحية ،والبيئية،
والسالمة العامة.
تحدد الطاقة االستيعابية لألطفال حسب مساحة الغرفة ،بواقع ( )2متر مربع لكل
طفل.
ً
ً
أن يكون مكان الحضانة نظيفا وبعيدا عن المكاره الصحية ،والمستودعات القابلة
لالشتعال.
عمل قاطع مناسب لفصل غرفة الحضانة ،بحيث يتم فصل األطفال الرضع عن
األطفال األكبر سناً.
أن تكون الغرف خالية من الرطوبة ،والتصدعات.
أن تكون الجدران ملساء خالية من األعمدة ،وجيدة التهوية ،وذات إنارة طبيعية.
أن تكون النوافذ محمية بشبك حماية ،ومناخل حديثة ،وجيدة.
أن تزود بتدفئة صالحة لالستخدام ،على أن يمنع استعمال التدفئة المتنقلة المعتمدة
على الوقود ،وكذلك التدفئة الكهربائية ذات الوهج.
أن تكون ستائر النوافذ من النوع الجاذب لألطفال.
أن تكون مشارب المياه صحية ،ونظيفة دائماً.
استبدال األحذية العادية ،باألحذية الصحية المخصصة ،واستخدام األغطية الواقية
لها ،لدخول الحضانة ،سواء أكان ذلك للعاملين في الحضانة ،أو الزائرين لها ،مع
توفير خزانة أحذية تكون عند مدخلها.
يمنع التدخين في الحضانة منعا ً باتاً.
توفير عدد كافٍ من معطف المختبرات  Lab Coatللعامالت في الحضانة.
توفير عدد كافٍ من كفوف األيدي ،وأغطية الرأس الصحية.
توفير جهاز تعقيم أيدي عند مخرج كل حمام.

الفصل الخامس
أثاث حضانة البترا
المادة (:)9

الشروط الواجب توافرها في أثاث الحضانة:
أ .فرش أرضية الحضانة كامالً بغطاء آمن ،ومناسب لألطفال.
ب .توفير أسرة خشبية مناسبة ،ذات جوانب ارتفاعها يساوي  30سم ابتداء من الفرشة.
ج .توفير ستائر للنوافذ مناسبة.
د .خزائن لحفظ الملفات خاصة باألطفال التي تحتوي على األوراق الثبوتية الخاصة
بكل طفل.
ه .طاوالت نشاط مناسبة ألعمار األطفال.
و .مقاعد مناسبة ألعداد األطفال ،وأعمارهم بحيث يكون ارتفاع الكرسي 21سم.
ز .طاولة خاصة لغيار الرضع قريبة من مصدر المياه.
ح .صندوق إسعافات أولية تحتوي على شاش طبي ،وبالستر ،وأربطة ،لواصق
جروح ،ومعقم ،ومقص طبي ،وميزان حرارة عدد .4
ط .توفير ألعاب آمنة وهادفة ،وتربوية مسلية.
ي .توفير سالّت مهمالت محكمة الغطاء للداخل ،وللساحات الخارجية.
ك .توفير مطبخ مستقل عن غرف األطفال.
ل .توفير عدد من طفايات الحريق المناسبة حسب تعليمات الدفاع المدني.
م .توفير ثالجة تتناسب وعدد األطفال في الحضانة.
ن .توفير جهاز معقم للرضاعات.
س .قواطع الكهرباء تكون مغطاة ،ومرتفعة عن متناول األطفال.
ع .توفير مساحات خارجية مناسبة ،وآمنة للعب األطفال.
ف .توفير غسالة ،ونشافة مالبس ،باإلضافة إلى جالية صحون ،وغاز آمن.

الفصل السادس
أحكام عامة
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المادة ( :)10أ .يبت مجلس الجامعة بنا ًء على توصية قسم العلوم التربوية و/أو مدير الحضانة في
الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
ب .يتولى مدير الحضانة وضع الوصف الوظيفي للعامالت في الحضانة ،بالتعاون مع
ممثل اإلدارة ،وحوسبة البيانات لألطفال ،والعاملين فيها.
ج .تكون تبعية الحضانة لقسم العلوم التربوية في الجامعة ،الذي يتولى إصدار المطويات
التعريفية بالحضانة ،وتحديد الزي ،وبطاقات األطفال ،والعاملين في الحضانة،
والتعليمات التنظيمية واإلدارية األخرى.
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تعليمات رقم ( )49لسنة 2015
تعليمات األستاذ المؤازر في جامعة البترا
”“Adjunct Professor
المادة (:)1

ت ُس ّمى هذه التعليمات "تعليمات أستاذ مؤازر في جامعة البترا لسنة  ،"2015ويُع َم ُل
بأحكامها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (:)2

صصة لها أدناه،
يكون للكلمات اآلتية حيثما وردَت في هذه التعليمات المعانــي المخ ّ
ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة  :جامعة البترا.
الرئيس  :رئيس الجامعة.
الكلية  :أي من كليات الجامعة.
المجلس  :مجلس العُمداء.
عمداء الجامعة.
العمداء ُ :
األقسام  :أي من األقسام العلميّة في الجامعة.

المادة ( :)3ت َسري أحكام هذه التعليمات على األساتذة المؤازرين جميعهم في الجامعة.
المادة ( :)4تهدف التعليمات إلى رفع مستوى البَحث العلمي في الجامعة ب ُمساندة األساتذة
المؤازرين المتميّزين.
المادة ( :)5يتم انضمام األساتذة المؤازرين إلى الجامعة بعد موافقتهم ،بقرار من المجلس
صصاتهم ،أو أساتذة
بتعيينهم أساتذة مؤازرين  Adjunct Professorفي تخ ّ
ي التزامات مالية من الجامعة.
مؤازرين مميزين ،دون أ ّ
المادة ( :)6يتم إدراج أسماء األساتذة المؤازرين على الكليّات العلميّة األقرب لتخصصاتهم،
ويتم وض ُع س َيرهم الذاتية على الموقع اإللكتروني في الكتاب السنوي ،والتقرير
السنوي للجامعة.
المادة ( :)7للجامعة أن تدعو األساتذة المؤازرين لل ُمشار َكة في المؤتمرات ،والبحوث،
والحلقات الدراسية ،والمحاضرات العلمية ،والدورات التدريبية ،ولهم الحق في
نَ ْشرها باستخدام تجهيزات الجامعة في البحث العلمي ،مع احتفاظ الجامعة بحقوقها
الفكريّةَ ،و ْفقَ أنظ َمتها ،وتعليماتها للمشروعات التي تقوم بدَعمها من موازنتها
البَحثيّة ،أو بوساطتها.
المادة ( :)8يتم َم ْنح لَقب أستاذ مؤازر  ،Adjunct Professorأو أستاذ مؤازر مميز بإصدار شهادة
لهُ ،موقعة من الرئيس بنا ًء على قرار المجلس.
رئيس الجامعة ،والعُمداء مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (:)9
ُ
نص في هذه التعليمات.
المادة ( :)10يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم ير ْد فيها ّ
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تعليمات رقم ( )50لسنة 2015
تعليمات الزي الرسمي في جامعة البترا
المادة (:)1

ي في جامعة البترا لسنة  ،"2015ويُع َم ُل
تُ َ
س ّمى هذه التعليمات "تعليمات الز ّ
ي الرسم ّ

بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة .

مادة (:)2

ُ
صصة
يكون للكلمات ،والعبارات اآلتية حيثما وردَت في هذه التعليمات المعاني المخ ّ
لها أدناه ،ما لم تد ّل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
 :مجلس جامعة البترا.
مجلس الجامعة
عمداء الجامعة
مجلس
:
مجلس العُمداء
ُ
ي.
المعن
ّة
ي
الكل
عميد
:
العميد
ّ
ي.
المدير
 :مدير الدائرة أو المركز المعن ّ
ّ
ي،
الرسم
ي
الز
تعليمات
عليه
ق
تنطب
طالب
أو
ف،
موظ
كل
:
المنتفع
ّ
ّ
َوفقا ً للمادة رقم (.)4
تُطبق هذه التعليمات على العاملين ،وطلبة الخدمة العامة (األشرز) ،الواردة أسما ُء
وظائفهم في المل َحق جدول رقم (.)1

المادة (:)3
المادة (:)4

 .العاملون في الجامعة.
أ
 .1المركز الص ّحي.
 .2المستودَعات.
ُ .3مراقبة النظافة.
صيانة.
 .4أقسام ال ّ
 .5قسم الحر َكة.
األمن.
 .6قسم ْ
 .7المراسلون.
 .8حضانة الجامعة.
 .9أعضاء الهيئة التدريسيّة.
 .10مشرف المخت َبرات.
 .11فنّي المختبَرات.
درب رياضة.
ُ .12م ّ
 .13طلبة الخدمات العامة (األشرز).
ب .العاملون من خارج الجامعة.
ع ّمال شركة النظافة.
ُ .1
ع ّمال محالت األطعمة والمشروبات.
ُ .2

المادة (:)5

ي ثالثة أشهر من
يُ ْ
ص َرف الز ّ
ي لل ُمعيّنين حديثاً ،ك ّل حسب وظيفته بعد مض ّ
ي الرسم ّ
ف لهم
التعيين ،واجتياز فترة التجربة بنجاح ،وأ ّما ما
ّ
ُصر ُ
يخص طلبة األشرز ،في َ
سنة الرابعة.
يقرره عميد شؤون الطلبة ،مع استثناء طلبة ال ّ
حسب ما ّ

المادة (:)6

سالمة العامة حسب طبيعة عمل المنتفع،
ي الرس ّمي ،والمواد الالزمة لل ّ
تُحدد أنواع الز ّ
صدْر المالبس من الجهة اليُسرى من
ويت ّم َو ْ
ض ُع شعار الجامعة ،واسمها على َ
(الجاكيت ،والقميص ،والمريول ،واألفرهول)
ي ،مع المحافظة
الرسم
الدوام
ّام
ي
أ
لوظيفته
ي المقرر
يلتز ُم المنتفع بارتداء الز ّ
ّ
ي الرسم ّ
َ
ّ
ف عن ارتداء اللباس ،يُ َعد مخالفا ً
على قيافته الشخصيّة ونظافة مالبسه ،وإذا تخل َ

المادة (:)7

 في حلسته رقم ( )2016/1-2015بتاريخ 2015/10/27
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لتعليمات الجامعة ،وتُطب ُق بحقّة العُقوبةُ المناسبة المنصوص عليها َوفقا ً لنظام
الموظفين اإلداريين.
المادة ( :)8تلتز ُم شركة النظافة بلباس ُموحد للعاملين جميعهم لديها ،مع إظهار اسم الشركة على
عمال محالت األطعمة ،والمشروبات ،والمطاعم بارتداء مريو ٍل
ألبستها ،ويلتزم ُ
نظيفٍ للعاملين لديهم ،والمحافظة على نظافتهم الشخصية.
ي ،واألحذية المالئمة لطبيعة ع َمل
المادة ( :)9تُشكل في الجامعة لجنةح خا ّ
صة الختيار الز ّ
ي الرسم ّ
وتتكون من:
المنتفعين،
ّ
أ .لجنة العطاءات واللوازم.
بُ .مدير الموارد البشريّة.
جُ .مدير الدائرة أو المركز المعني.
د .ممث ّل عن المنتفعين تختاره الدائرة ،أو المركز ،أو الكليّة.
سالمة العا ّمة.
ه .مشرف ال ّ
ي َوفقا ً لنظام اللوازم ،والعطاءات بنا ًء على طلَب مركز العمل
المادة ( :)10يت ّم شراء الز ّ
ي الرسم ّ
بموجب طلب لوازم ،ويتم شراء المناسب واألفضل منها ،بعد وضْع المواصفات
المناسبة المطلوبة لكل فئة من المنتفعين.
ض قراراتُ اللجنة على الرئيس ،وت ُ َعد نافذة ً بموافقة الرئيس عليها.
عر ُ
المادة ( :)11ت ُ َ
ُ
ي للمنتفعين على مرحلتين:
المادة (:)12
ي والشتو ّ
تكون مدّة ُ استعمال الز ّ
ي الصيف ّ
ي الرسم ّ
 المرحلة الصيفية :تبدأ من تاريخ ( 4 /1نيسان) إلى نهاية تاريخ ( 9/30أيلول) منالسنة.
 المرحلة الشتوية :تبدأ من تاريخ ( 10/1تشرين األول) إلى نهاية السنة الالحقةتاريخ ( 3/31آذار).
صة بالسالمة العامة ،واألحذية الطبيّة
المادة ( :)13تلتز ُم دائرة ُ اللوازم بشراء األحذية الواقية الخا ّ
ً
لمختبرات الكليّات والمركز الصحي ،واألحذية واأللبسة الرياضيةَ ،وفقا لما جاء في
المادة ( )10من هذه التعليمات.
المادة (:)14

المادة (:)15
المادة (:)16
المادة (:)17

سالمة العامة األخرى مثل :ال ُخ َوذ الواقية للرأس،
يت ّم
توفير مستلزَ مات الوقاية وال ّ
ُ
والكفوف ،واألحذية العازلة للتيّار الكهربائي ،والنظارات الواقية من لحام األكسجين،
ص الزجاج ،واأللبسة الواقية من الحريق لمشرف السالمة العامة ،وك ّمامات الغاز،
وقَ ّ
واألدخنة ،واألبخرة بأنواعها ،وأحزمة األمان لألماكن العالية ،والواقي من األمطار،
والمظالت الشمسية ،وال ُجزَ م الشتوية ،والم َعدّات األخرى الالزمة.
صة بالسالمة العامة لدى
ي ،واألحذية ،واألدوات األخرى الخا ّ
يُح َفظ الز ّ
ي الرسم ّ
قر عمله عند انتهاء الدوام للمحافظة عليها ،مع التزامه
المنتفع ،والمس ّجلة عليه في َم ّ
تحت طائلة المسؤولية.
أيام العمل ،ويكون إزا َء ذلك ُكلّه
َ
بارتدائها َ
ُ
دربي الرياضة،
صة ب ُم ّ
يكون تحديد ُ أنواع األلبسة ،واألحذية الرياضية ،وتوابعها الخا ّ
والف َرق الرياضيّة في الجامعة من صالحيّة عميد شؤون الطلبة ،ب ُمعاونة رئيس قسم
النشاط الرياضيَ ،وفقا ً لنظام اللوازم ،كما وردَ في المادة رقم ( )10من هذه التعليمات.
ي ،وله الصالحيّة
للرئيس المباشر التأ ّكد من التزام المنتفع بتعليمات الز ّ
ي الرسم ّ
ّ
األول للمنتفع المخالف،
الكاملة لتوجيه عقوبة التّنبيه الشفوي ،أو
الخطي ،أو اإلنذار ّ
مع إرسال نُسخة من العقوبة إلى مدير الموارد البشَريّة.
لمدير الموارد البشَريّة صالحيّة متابعة هذه التعليمات ،وتَنفيذها ،وااللتزام بها ،ور ْفع
التقارير الالزمة إلى رئاسة الجامعة عن ك ّل دائرة ،أو كليّة بشأنها.
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ب في قلة احتراٍس بفُقدانه،
ي
المصروف له ُمتع ّمداً ،أو تسب َ
َ
ف المنتف ُع الز ّ
المادة ( :)18إذا أتلَ َ
ي الرسم ّ
أو في إهمالها ،فإنّه يُغر ُم بقيمتها الماليّة على أساس س ْعر ال ّ
شراء.
سب المدّة المقَ ّررة لكل صنف.
ي ،واألحذية
لوازم ُمستَهلَكة ،ح َ
المادة ( :)19يُعَد الز ّ
ي الرسم ّ
َ
ص ْرف
المادة
لرئيس الجامعة بنا ًء على تنسي ٍ
ي الموافقةُ على َ
ب من العميد ،أو المدير المعن ّ
ي عامل يرى ّ
أن طبيعةَ عمله تقتَضي ذلك.
أل
ي
الرسم
ي
الز
):
(20
ّ ّ
ّ
ي للعاملين في الجامعة
المادة ( :)21تُلغى القراراتُ  ،والتعليماتُ جميعُها الخاصةُ بالز ّ
ي الرسم ّ
الصادرة قبْل نفاذ هذه التعليمات.
المادة ( :)22العُمدا ُء ،والمديرون مسؤولون عن تنفيذ هذه القرارات.
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ال ُمل َحق جــدول رقـــم ()1
المقررة للوظائف اآلتية:
وغيرها
أنواع األلبسة ،وأعدادُها ،و ُمدة ُ استعمالها ،هي
ّ
ُ
المواد المخصصة للوظيفة
الوظيفة
مركز العمل

العدد

المــدة

الكليات

عضو هيئة تدريس داخل المختبر

مريول  Lab Coatأبيض

2

سنَتان

المركز الصحي

طبيبُ /م َمرض /صيدالنيُ /مسعف

مريول  Lab Coatأبيض
حذاء سابو أبيض

2
1

س َنتان
سنَتان

غرفة الطوارئ

حسب األحوال الجوية

جزم مطاطية شتوية (الثلج واألمطار)
واق من األمطار
مشمع ٍ

1
1

س َنتان
سنَتان

المستودعات

أمين مستودع /عامل مستودع

مريول  Lab Coatرمادي

2

سنَتان

النظافة

مراقب نظافة

مريول  Lab Coatرمادي سنويا ً
حذاء رياضي رمادي

2
1

سنتين
سنويا ً

مريول أزرق
حذاء Safety
بدلة فوتيك ,نظارة واقية ,كفوف كتانية
طاقية واقية للشمس في الصيف
مريول أزرق
حذاء Safety
بدلة فوتيك لون رمادي
طاقية واقية للشمس في الصيف
مريول أزرق
حذاء Safety
بدلة فوتيك لون رمادي
طاقية واقية للشمس في الصيف
كفوف مطاطية
مريول أزرق
حذاء Safety
بدلة فوتيك لون رمادي
طاقية واقية للشمس في الصيف
كفوف مطاطية /كمامات صحية
مريول أزرق
حذاء Safety
بدلة فوتيك لون رمادي /كفوف عازلة للكهرباء
طاقية واقية للشمس في الصيف
بدلة فوتيك أخضر
حذاء Safety
طاقية واقية للشمس في الصيف
بدلة فوتيك رمادي
حذاء Safety
طاقية واقية للشمس في الصيف

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1

سنويا ً
كل سنتين
كل سنتين
سنويا ً
سنويا ً
كل سنتين
كل سنتين
سنويا ً
سنويا ً
كل سنتين
كل سنتين
سنويا ً
يوميا ً
سنويا ً
كل سنتين
كل سنتين
سنويا ً
يوميا
سنويا ً
كل سنتين
كل سنتين
سنويا ً
سنويا ً
كل سنتين
سنويا ً
سنويا ً
كل سنتين
سنويا ً

حداد

نجار

فني أدوات صحية
الصيانة
والخدمات
والزراعة

دهين

كهربائي

مزارع
عامل نقل

مركز العمل

الوظيفة

المواد المخصصة للوظيفة

العدد

المــدة

سائق خدمات داخل الجامعة

بدلة فوتيك
حذاء Safety
طاقية واقية للشمس في الصيف

2
1

كل سنتين
كل سنتين

مراقب عمال

بدلة فوتيك لون رمادي أو أخضر
حذاء Safety

2
1

سنويا ً
كل سنتين

الصيانة
والخدمات والزراعة
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عامل محطة تنقية

رئيس قسم الحركة والسائق

الحركة

الميكانيكي

كهربائي سيارات

حارس (ذكر)
قسم األمن
حارس
حارس (أنثى)

بدلة مطاطية
حذاء Safety
جزمة مطاطية
كمامات صحية لالستعمال اليومي
/كفوف مطاطية
بدلة لون رمادي
بنطلون لون رمادي
قميص لون أزرق
ربطة عنق كحلي
حذاء
جاكيت شتوي
بدل’ فوتيك لون كحلي
حذاء مطاطي
قميص لون كحلي
بنطلون لون كحلي
بدلة فوتيك لون كحلي
حذاء مطاطي
قميص لون كحلي
بنطلون لون كحلي
قميص لون ازرق
بنطلون لون كحلي
حذاء و جليه لون رمادي
جاكيت شتوي لون أزرق لفصل الشتاء
جرزة لون كحلي وحزام
واق من األمطار
مشمع ٍ
قميص لون أزرق
تنورة لون كحلي
أحجم وسط لون أسود
جاكيت شتوي لون أزرق لفصل الشتاء

سنويا
سنويا ً

رئيس قسم الرياضة
ومدرب رياضة

بدلة رياضية
حذاء رياضي

1
1

بدلة لون رمادي
قميص لون أزرق
حذاء /حزام/ربطة عنق

1
2
1

كل سنتين
كل سنتين
كل سنتين

الوظيفة

المواد المخصصة للوظيفة

العدد

المــدة

طلبة الخدمة االجتماعية األشرز
(ذكور)

قميص لون أبيض
بنطلون لون أسود
ربطة عنق لون ذهبي
قميص لون أبيض
بنطلون لون أسود
ربطة عنق لون فضي
مريول  Lab Coatأبيض
حذاء سابو أبيض

1
1
1
1
1
1
2
1

السنة األولى
أو الثانية من
العام الدراسي

سنويا ً
سنويا ً

المربية

مريول  Lab Coatأبيض
حذاء سابو طبي أبيض

2
1

سنويا ً
سنويا ً

مساعدة المربية

مريول  Lab Coatأبيض
حذاء سابو طبي أبيض

2
1

سنويا ً
سنويا ً

مريول  Lab Coatأبيض
حذاء سابو طبي أبيض
مريول  Lab Coatأخضر
حذاء مطاطي

2
1
2
1

سنويا ً
سنويا ً
سنويا ً
سنويا ً

مراسل

طلبة الخدمة االجتماعية األشرز
(إناث)
مديرة الحضانة

الحضانة

سنويا ً

فني صيانة أدوات مكتبية

عمادة شؤون الطلبة

عمادة شؤون
الطلبة

2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1

مريول  Lab Coatلون رمادي

مركز الحاسوب

مركز العمل

سنويا ً
كل سنتين
سنويا ً
يوميا ً
سنويا ً
سنويا
سنويا ً
سنويا ً
كل سنتين
كل سنتين
سنويا ً
كل ستة أشهر
سنويا ً
سنويا ً
سنويا ً
كل ستة أشهر
سنويا ً
سنويا ً
سنويا ً
سنويا
سنويا ً
كل سنتين
كل سنتين
كل سنتين
سنويا ً
سنويا ً
سنويا ً
كل سنتين

عاملة المطبخ/محضرة لوجبات

عاملة النظافة/مراسلة
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السنة األولى
أو الثانية من
العام الدراسي

موظف أرشيف
رئاسة الجامعة
مراسل

العالقات

مراسل

الكليات

مشرف مختبر في كلية الصيدلة
مشرف مختبر في قسم الفيزياء
مشرف مختبر في قسم الكيمياء
مشرف مختبر تصميم داخلـــي
مشرف مختبر تصميم جرافيكي
مشرف مختبر هندسة عمـــارة
عامالت التنظيف في المختبرات
فني الشاشة الحريرية والخزف
فنـــي مشغل النجـــارة والحــدادة
فنـــي مرســـم ومختبــر مجسمات

بدلة لون رمادي
قميص لون أبيض
ربطة عنق لون أسود
حذاء
بدلة لون رمادي
قميص لون أبيض
ربطة عنق لون أسود
حذاء
حزام
بدلة لون رمادي
قميص لون أبيض
ربطة عنق
حذاء
حزام

مريول  Lab Coatأبيض

281

1
2
1
1
1
2
1
1

سنويا ُ
سنويا ً
سنويا ً
سنويا ً
سنويا ُ
سنويا ً
سنويا ً
سنويا ً

1
2
1
1

سنويا ُ
سنويا ً
سنويا ً
سنويا ً

2

سنويا ً

تعليمات رقم ( )51لسنة 2015
تعليمات لوحة ش ََرف الجامعة والكلية في جامعة البَترا
President’s & Dean’s Honor list
المادة (:)1
مادة (:)2

المادة (:)3
المادة (:)4
المادة (:)5
المادة (:)6
المادة (:)7
المادة (:)8
المادة (:)9

ت ُس ّمى هذه التعليمات " تعليمات لوحة ش ََرف الجامعة ،والكلية في جامعة البترا"،
ويُ ْع َم ُل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.49
صصة
يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردَت في هذه التعليمات المعاني المخ ّ
لها أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
 :عميد الكلية الملتحق بها الطالب.
العميد
 :الكلية الملتحق بها الطالبة.
الكلية
 :الفصل األول ،أو الثاني من كل عام جامعي.
فصل دراسي
الطالب
 :الطالب المتميّز الحاصل على معدل ( )3.67نقطة أو
أكثر.
تَسْري أحكا ُم هذه التعليمات على الطلبة المنتظمين ،والمس ّجلين للحصول على درجة
البكالوريوس في كليّات الجامعة.
ي (ما عدا
يو َ
ضع اسم الطالب على لوحة َ
شرف الجامعة والكليّة في أ ّ
ي فصل دراس ّ
ً
الفصل الصيفي) َوفقا لما هو وارد في المادة ( )10الفقرة (ق 1/و ق )2/من تعليمات
رقم ( )17لسنة  2015تعليمات َم ْنح درجة البكالوريوس في جامعة البترا.
تقو ُم عمادة القَبول والتسجيل بإعداد قوائم الطلبة الموضوعين على لوائح ش َرف
الجامعة ،والكليّة في نهاية كل فصل دراسي ،ما عدا الفصل الصيفي.
ُ
شرف الجامعة والكلية على شَكل قوائم مطبوعة ُمثبت عليها اسم الطالب
تكون الئحة َ
ّ
صا في نهاية كل فصل دراسي
ومعدّله الفصلي ،وتُعلق القوائم على لوحة َمعدّة خ ّ
صي ً
(ما عدا الفصل الصيفي).
يقوم العميد عند تسلمه القوائم باإليعاز لدائرة الصيانة إلعداد األسماء ،ووضعها على
شرف
الئحة الشرف في كل كلية ،ويقو ُم عميد القبول والتسجيل باإلشراف على لوائح َ
الجامعة.
عمداء الكليات المعنيّون ،وعميد القبول والتسجيل مسؤولون عن
رئيس الجامعة ،و ُ
ُ
تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
نص في هذه التعليمات.
يبت
رئيس الجامعة في الحاالت التي لم ير ْد فيها ّ
ُ

 49في جلسته رقم ( )2016/1-2015بتاريخ 2015/10/27
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تعليمات رقم ( )52لسنة 2016
تعليمات التبادل الطالبي بين جامعة البترا والمؤسسات األكاديمية الشريكة
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات مشاركة طلبة جامعة البترا في برامج التبادل
الطالبي مع المؤسسات األكاديمية الشريكة لسنة  ،"2016ويعمل بها ابتدا ًء من
الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي . 2017/2016

المادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات ،المعاني
المخصصة أدناه ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
 :جامعـة البترا.
الجامعة
 :عميد الكلية الملتحق بها الطالب.
العميد
 :أي من كليات الجامعة.
الكلية
 :القسم األكاديمي في الكلية.
القسم
 :مكتب التعليم الدولي.
المكتب
 :الطالب المنتظم بالدراسة في الجامعة.
الطالب
 :الحاق الطلبة للدراسة في مؤسسات أكاديمية
التبادل الطالبي
شريكة بموجب مذكرات تفاهم أو اتفاقيات موقعه
بينها وبين الجامعة
األكاديمية  :المؤسسات األكاديمية المعترف بها من قبل وزارة
المؤسسة
التعليم العالي والبحث العلمي األردنية.
الشريكة
المادة ()3

تطبق القواعد والشروط العامة التالية على الطلبة المنتظمين في برنامجي
البكالوريوس والماجستير في الجامعة:
 .1ال يجوز أن تكون فترة التبادل في آخر فصل دراسي للطالب.
 .2أن تكون دراسته باالنتظام في الجامعة التي ينوي الدراسة فيها.
 .3أن يحصل الطالب على موافقة مجلس قسمه على دراسة المواد المطلوبة.
 .4أن ال يكون قد صدر بحق الطالب أي مخالفة أو عقوبة تأديبية.
 .5على الطالب تعبئة نموذج "اتفاقية التعلم" ( ،)Learning Agreementوالتي
تشتمل على قائمة المواد التي يُسمح للطالب بدراسة ما يشاء منها في
المؤسسات األكاديمية الشريكة وقائمة المواد التي تكافئها في الجامعة،
والحصول على موافقة القسم والكلية وعمادة القبول والتسجيل ومصادقة
المكتب .وتعتبر موافقة القسم والكلية موافقة مسبقة على مكافأة المواد لغايات
معادلتها من قبل عمادة القبول والتسجيل بعد عودة الطالب وحسب األصول.
 .6أن يقوم الطالب بدفع رسوم التسجيل الفصلية لجامعة البترا عن الفصول
التي يرغب بقضائها بالخارج.
 .7يقوم الطالب بتأجيل دراسته في الجامعة للفصول التي سيدرسها بالخارج،
وال يجوز التأجيل للطالب إال في حال قيامه بدفع الرسوم المنصوص عليها
في الفقرة ( )6أعاله .وبما ال يتعارض مع فترات التأجيل المسموح بها،
والمنصوص عليها في تعليمات منح الدرجات العلمية في جامعة البترا.
 .8يتم اإلعالن عن المنح والتقدم لها وآلية اختيار المرشحين وفقا ً ألسس
واجراءات اختيار طلبة جامعة البترا لمنح التبادل الطالبي.
 .9يقوم الطالب باستالم رسالة القبول من المؤسسة األكاديمية الشريكة من
المكتب بعد أن يقوم بتزويد المكتب بنسخة عن الوصل المالي للرسوم
المدفوعة.
 .10في حال تعذر حصول الطالب على تأشيرة السفر ،فإن رسوم التسجيل التي
قام الطالب بدفعها ترصد له وتستخدم إلتمام اجراءات التسجيل المعتادة.
 .11على الطالب تزويد المكتب بكشف عالمات المواد التي درسها في المؤسسة
األكاديمية الشريكة ،وفي حال تعذر ذلك يقوم المكتب بإجراء الالزم

 أقرت في جلسته رقم ( ،)2017/1-2016تاريخ  2016/11/23قرار رقم ()2017/6-2016
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للحصول على كشف عالمات الطالب مباشره من المؤسسة األكاديمية
الشريكة إلرس الها الى عمادة القبول والتسجيل في الجامعة الحتساب المواد
التي درسها الطالب وفقا ً للمواد المذكورة في "اتفاقية التعلم" ( Learning
.)Agreement
 .12في حال تعذر على الطالب دراسة المواد المنصوص عليها باتفاقية التعلم
( ،)Learning Agreementبسبب عدم طرحها أو تعارض أحدها مع المواد
المسجلة ،يقوم الطالب بمخاطبة المكتب وإعالمه بالتغييرات على المواد
التي يرغب بدراستها .ويقوم المكتب بمخاطبة عميد الكلية لبيان الرأي ،إما
باعتماد الجدول الجديد للطالب مع التزام الكلية بمعادلة المواد أو عدم
الموافقة على الجدول الجديد وعدم معادلة المواد ،وفي كلتا الحالتين يُعلم
المكتب الطالب بقرار العميد.
 .13اذا كان الطالب مبتعثا ً من أي جهة كانت ،فعليه الحصول على الموافقة
المسبقة من جهة االبتعاث على تحمل ما ترتبه هذه التعليمات على الطالب.
 .14ال تتحمل الجامعة أي نفقات مالية مترتبة على برامج التبادل الطالبي أو أي
نفقات إضافية ال يُغطيها البرنامج .وعلى الطالب توقيع تعهد لدى المكتب
بذلك.
المادة ( :)4تطبق القواعد والشروط التالية على الطلبة المنتظمين في برنامج البكالوريوس
في الجامعة:
 .1الشروط والقواعد العامة الواردة في المادة رقم ( )2من هذه التعليمات.
 .2أن يكون الطالب قد أنهى دراسة ما ال يقل عن ( )36ساعة معتمدة في
الجامعة ،إال إذا نصت مذكرة التفاهم أو االتفاقية مع المؤسسة األكاديمية
الشريكة على غير ذلك.
 .3أن ال يقل معدله التراكمي عن (.)2.5
 .4ال يجوز للطالب دراسة أكثر من ( )36ساعة معتمدة من خالل برامج التبادل
الطالبي ،وال يجوز أن يتجاوز مجموع ما سيتم السماح للطالب بدراسته من
مواد في المؤسسة األكاديمية الشريكة ،والمواد المعادلة له سابقا ،ما
مجموعه  %50من عدد ساعات خطة الطالب.
 .5يتوجب على الطالب الحصول على عالمة % 60كحد أدنى ،أو ()2.00
نقطتين ( )Cأو ما يعادلها في المواد التي سيدرسها خارج الجامعة لتتم
معادلتها.
المادة ( :)5تطبق القواعد والشروط التالية على الطلبة المنتظمين في برنامج الماجستير
في الجامعة:
 .1الشروط والقواعد العامة الواردة في المادة رقم ( )2من هذه التعليمات.
 .2الحصول على موافقة مجلس الدراسات العليا ،بناء على توصية من لجنتي
القسم والكلية المختصتين.
 .3أن ال تزيد عدد الساعات الدراسية التي سيدرسها عن ( )6ساعات معتمده.
 .4أن ال يقل المعدل التراكمي عن (.)3.00
 .5ال يجوز للطالب دراسة أكثر من ( )6ساعات معتمدة من خالل برامج التبادل
الطالبي ،وال يجوز أن يتجاوز مجموع ما سيتم السماح للطالب بدراسته من
مواد في المؤسسة األكاديمية الشريكة ،والمواد المعادلة له سابقا ،ما
مجموعه ( )9ساعات معتمده من عدد ساعات خطة الطالب.
 .6يتوجب على الطالب الحصول على عالمة ( )Bأو ( )3.00نقاط أو ما
يعادلها في المواد التي سيدرسها خارج الجامعة لتتم معادلتها.
المادة ( :)6يُعامل الطلبة الوافدين للدراسة في جامعة البترا ضمن اتفاقيات الشراكة بين
الجامعة والمؤسسات األكاديمية الشريكة ،وفقا ً للشروط واألحكام الواردة في
االتفاقيات المبرمة بين الجامعة وهذه المؤسسات.
المادة (َ :)7يبُ ّ
ت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.
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تعليمات رقم ( )53لسنة 2017
تعليمات حاضنة األعمال في جامعة البترا
المادة (:)1

ت ُس ّمى هذه التعليمات تعليمات حاضنة األعمال في جامعة البترا لسنة ،2017
ويُعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقراراها من مجلس الجامعة.50

المادة (:)2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها
أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا
الجامعــة
 :رئيس الجامعة
الرئيــس
 :أي شسسسسسسخص تتوفر لديه شسسسسسسروط ومعايير اإلبداع التي يحددها
الريادي
المجلس.
 :أي شخص من طلبة أو خريجي جامعة البترا يتقدم بطلب
المتقدم
احتضان للمشروع.
 :حاضنة األعمال في الجامعة.
الحاضنة
 :الشخص المعيّن من قبل رئيس الجامعة.
مدير
الحاضنة
المجلــس  :مجلس الحاضنة.
 :فريق الخبراء المختصين المعتمدين من قبل المجلس.
الفريق
المشروع  :العمل الريادي المراد احتضانه.
عميد الكلية  :عميد كليّة العلوم اإلدارية والماليّة.

المادة (:)3

يكون المقر الرئيسي للحاضنة في حرم الجامعة ،ويجوز أن يكون له فرعح أو
أكثر خارج حرم الجامعة.

المادة (:)4

ترتبط الحاضنة إداريا ً بالرئيس

المادة (:)5

تسعى الحاضنة إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في "تأهيل الطلبة الرياديين
والمبدعين ،وإنضاج أفكارهم ورعايتها وتأهيلها لتصبح قادرة على المنافسة في
التحول من فئة الباحثين عن الوظيفة إلى فئة مالكي
السوق ،وبما يمكنهم
ّ
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،مع التأكيد على قيم المشاركة والشفافية
والمسؤولية االجتماعية ،وبما يسهم في تحقيق رؤيا الجامعة ورسالتها وقيمها
وغاياتها" ،وذلك من خالل تحقيق األهداف اآلتية:
أ .نشسسسسسسر الوعي بمفاهيم اإلبداع والريادة وثقافة التميز وسسسسسسسبل رعايتها بين
الطلبة في الجامعة ،من خالل البرامج اإلرشسسسسادية والتشسسسسجيعية الكتشسسسساف
الرياديين وتشسسسسسجيعهم وإطالق طاقاتهم اإلبداعية ،تمهيدا ً لصسسسسسقلها وتنميتها
في مختلف المجاالت العلمية.
ب .توفير بيئة محفزة للطلبة لتشجيع على التفكير اإلبداعي والريادي.
ج .تأهيل الطل بة الرياديين من خالل البرامج ال تدريب ية المختل فة لتمكينهم من
االنتقال بالمشروعات إلى السوق بنجاح.
د .تهيئة المرافق والمسسسستلزمات والتسسسسهيالت الالزمة للرياديين لتحويل أفكار
هم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
ه .تقديم االستشارات الفنية واإلدارية للرياديين.
و .تنظيم كافة العمليات والنشسسسسسساطات الالزمة لنقل المشسسسسسسروعات المؤهلة إلى
السوق بنجاح ودعمها.
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ز .ضسسسسسس مان دعم مختلف الج هات ذات الصسسسسسس لة في ال جام عة لتحقيق أ هداف
الحاضنة.
ح .فتح قنوات االتصسسسسسال مع الجهات الرسسسسسسمية وغير الرسسسسسسمية لتوفير الدعم
الالزم لنجاح واستمرار المشاريع الريادية المحتضنة.
ط .مد جسسسسسسسور التعساون والتواصسسسسسسسل مع مراكز التميز واإل بداع في األردن
والعالم ،وبناء الشسسسسسسراكات ،من أجل االطالع على تجارب رياديّة أخرى،
واالستفادة منها في تقديم الخدمات والخبرات للرياديين والمبدعين المنتفعين
من الحاضنة.
ي .أية أنشطة أخرى من شأنها تحقيق أهداف الحاضنة.
المادة ( :)6يقوم الرئيس بتشكيل مجلس الحاضنة على النحو التالي:
أ )7( .أعضاء من داخل الجامعة ،يعيّنون لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب .يكون عميد الكليّة رئيسا ً للمجلس.
ج .يعيّن الرئيس مديرا ً للحاضسسسنة بناء على تنسسسسيب من قبل المجلس لمدة سسسسنة
قابلة للتجديد.
ً
د .يتم تحديد مكافآت رئيس وأعضسسسساء المجلس ومدير الحاضسسسسنة وفقا لألنظمة
والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
المادة ( :)7يتولى المجلس المهام اآلتية:
أ .وضسسع السسسياسسسات العامة والخطة االسسستراتيجية للحاضسسنة ورفع التوصسسيات
بشأنها إلى الرئيس.
ب .مناقشسسسسة مشسسسسروع موازنة الحاضسسسسنة واتخاذ اإلجراءات الالزمة العتمادها
حسب األصول.
ج .اعتماد خطة الحاضنة السنوية.
د .اقتراح الهيكل التنظيمي للحاضنة ،وتعديله عند االقتضاء.
ه .النظر في احتياجات الحاضسسسسنة من المدربين والموظفين ،ورفع التنسسسسسيبات
الالزمة بشأنها.
و .اقتراح مشروعات التعليمات وأسس وإجراءات العمل الخا صة بالحا ضنة
وأية تعديالت تقتضيها الضرورة.
ز .مراقبة حسن تنفيذ خطط وبرامج الحاضنة.
ح .أية أمور أخرى ذات صلة بأهداف الحاضنة.
المادة ( :)8يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المجلس مرة كل ستة أشهر ،أو كلما دعت
الحاجة لذلك ،ويكون اجتماعه قانونيا ً بحضور األغلبية ،ويتخذ قراراته بأغلبية
أصوات الحاضرين.
المادة (:)9

يحق لمجلس الحا ضنة اال ستعانة بفريق الخبراء بناء على تن سيب من قبل مدير
الحاضنة ،ويتم اختيارهم من قبل المجلس كلما دعت الحاجة.

المادة
(:)10

يتولى مدير الحاضنة المهام التالية:
ً
أ .إدارة الحاضنة ومتابعة كافة شؤونها وفقا ألفضل الممارسات واإلجراءات،
تحقيقا ً ألهداف الحاضنة.
ب .تحديد حاجات الحاضسسسسسسنة من المدربين والموظفين والخبراء والمشسسسسسسرفين
وعرضها على المجلس.
ج .توثيق صسسسسسسالت التعاون مع المراكز والمؤسسسسسسسسسسسسسسسات ذات العالقة ،محليا ً
وخارجيا ً.
د .المشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية للحاضنة.
ه .إعداد خطة العمل السنوية للحاضنة وعرضها على المجلس.
و .إعداد مشروع موازنة الحاضنة وعرضه على المجلس.
ز .تقديم تقرير سنوي عن أعمال الحاضنة للمجلس.
ح .متابعة تأهيل وتدريب المتقدمين للمشسسسسروعات التي ت ّمت الموافقة عليها من
قبل المجلس.
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المادة (:)11

المادة (:)12

المادة (:)13

المادة
(:)14
المادة (:)15

المادة
(:)16

شروط التقدم بطلب احتضان للمشروع:
أ .أن يكون المتقدم من طلبة أو خريجي الجامعة.
ً
ب .أن يكون المشسسسسسسروع متميزا ً وقابالً للتطبيق وفقا للمعايير المعتمدة من قبل
المجلس.
ج .أن يكون المشروع المراد احتضانه ذا عالقة بقطاع األعمال.
إجراءات االحتضان:
ً
أ .يقوم المتقدم بتعبئة طلب االحتضان وفقا للنموذج المعتمد من قبل المجلس.
ب .يقوم المجلس بالعمل على تقييم الطلب المقدم مبدئياً.
ج .يتم إحالة الطلب الذي المستوفي للشروط الى الفريق في الحاضنة لدراسته
وفقا ً للمعايير التالية:
 .1يقوم المتقدم بالعمل بعرض المشروع أمام فريق الخبراء.
 .2يقوم الفريق بتقييم طلب المشسسسسسسروع ومدى إمكانيّة تطبيقه على أرض
الواقع واستمراريته ونقله الى السوق.
 .3يقوم الفريق بعمل توص سيّة الى مجلس الحاضسسنة بواسسسطة مديرها لبيان
الرأي.
 .4بعد حصسسسسسسول مقدم الطلب على الموافقة من قبل المجلس يلتزم مقدم
الطلب يتقدم خطة عمل مفصسسلة ) (Business planللمشسسروع خالل فترة
شهر من تاريخ حصوله على الموافقة.
 .5بناءا ً على خطة العمل المقدمة ،يتم تحويل المشسسسروع للحاضسسسنة لفترة
تجريبيّة لمدة ثالثة أشسسسهر بقرار من المجلس ،يُعفى فيها المنتسسسسب من
الضمان المالي.
 .6يحدد مجلس الحاضنة المخصصات الماليّة للمشروع المراد احتضانه
بناء على تنسيب مدير الحاضنة ،وفقا ً لتقرير الفريق وبما يتفق مع
موازنة الحاضنة.
 .7يقوم مدير الحاضنة بعرض المشاريع التي حصلت على الموافقة
النهائية والمخصصات المالية على الرئيس التخاذ القرار النهائي
بشأنها.
التعاقد:
أ .يلتزم المتقسسدم بعسسد حصسسسسسسولسسه على قرار الموافقسسة النهسسائيّ سة للمجلس على
االحتضسسسسسسان ،بالتوقيع على عقد االحتضسسسسسسان ،وتوفير ضسسسسسسمان مالي مقيّد
لمصلحة الجامعة ،يتم تحديده من قبل المجلس.
ب .مع مراعسسساة مسسسا ورد في الفقرة (أ) من هسسسذه المسسسادة يتم تحسسسديسسسد الحقوق
والواجبات بين المتقدم الحاصسسسسسسل على الموافقة النهائية وبين الجامعة وفقا ً
للعقد الُمعتمد لهذه الغايّة.
اإلشراف على المشروع:
مع مراعاة ما ورد في المادة ( )13من هذه التعليمات ،يقوم مدير الحاضنة
بالتنسيب للمجلس بتعيين مشرف على المشروع الذي تم التعاقد عليه مع المتقدم.
صرف المخصصات الماليّة للمشروع:
أ .مع مراعاة ما ورد في المادتين ( )13و( )14من هذه التعليمات ،يتم صسسرف
المخصسسسصسسسات المالية للمشسسساريع ال ُمحتضسسسنة للمشسسسرف الذي يقوم بإرسسسسال
تقارير دوريّة الى مدير الحاضنة مرفقا ً به مصروفات المشروع واحتياجاته
المالية.
ب .يُعتمد في صسسسسرف المخصسسسسصسسسسات الماليّة للمشسسسسروع ال ُمحتضسسسسن األنظمة
والتعليمات المطبّقة على مشروعات البحث العلمي في الجامعة.
الهبات والدعم الخارجي:
أ .للجامعة قبول التبرعات والهبات والدعم المادي واللوجيسسسسسسستي ال ُمقدمة من
جهات خارجيّة وفقا ً للتعليمات المعمول بها في الجامعة.
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ب .يتم دراسسسسسسسة كل دعم مقدم وفقا ً للفقرة (أ) من هذه المادة على حده وفقا ً لكل
حسسالسسة ،ويتم اتخسساذ القرار بقول السسدعم من عسسدمسسه وفق سا ً للقوانين واألنظمسسة
والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ج .يتم االتفاق على آليّة صسسسرف الدعم الواردة في هذه المادة من خالل االتفاق
المبرم بين الجهة الداعمة والجامعة ،وفقا ً لألنظمة والتعليمات المعمول بها
في الجامعة.
المادة ( :)17للرئيس ّ
البت في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
رئيس وأعضاء المجلس ومدير الحاضنة مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة
(:)18
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تعليمات رقم ( )54لسنة 2018
"تعليمات تأجير واستخدام الخزائن الحديدية داخل حرم جامعة البترا"

51

المادة (:)1

تسسسسسمى هذه التعليمات "تعليمات تأجير واسسسسستخدام الخزائن الحديدية داخل حرم جامعة
البترا ويعمل بها من تاريخ صدورها.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصسسسصسسسة لها أدناه ،ما
لم تدل القرينة على غير ذلك- :
 :جامعة البترا
الجامعة
 :رئيس الجامعة
الرئيس
 :عميد الكلية أو الدائرة
العميد
 :مدير دائرة الخدمات العامة
المدير
 :الطالب المسسسجل في الجامعة ،وتمت الموافقة على تأجيره إحدى
المشترك
الخزائن الحديدية.

المادة (:)3

توفر الجامعة ،وضسسسسسسمن إمكاناتها المتاحة ،خزائن حديدية السسسسسسستخدام طلبة الجامعة
لألغراض الجامعية في مباني الكليات والمرافق األخرى في الجامعة.

المادة (:)4

أ -يقتصسسسر اسسسستخدام الخزائن الحديدية على المشسسستركين ،والذين يتم تسسسسجيل طلباتهم
بعد اإلعالن عن عدد الخزائن المتوفرة ،لألغراض التي تسمح بها أنظمة الجامعة
وتعليماتها وقراراتها وأي أنظمة أخرى ذات عالقة ويحظر عليهم االحتفاظ بأي
مواد ممنوعسسة أو محظورة داخسسل خزائنهم سسسسسسسواء كسسانسست منقولسسة أو مكتوبسسة أو
مصورة أو ما شابهها أو ما يدخل في حكمها.
ب -الجامعة غير مسؤولة عن محتويات هذه الخزائن طيلة فترة استئجار الطالب لها،
وهي مسؤولية الطالب.

المادة (:)5

تسسسسسسستخدم الخزائن من قبل المشسسسسسستركين فقط ،بعد تقديم الطلب الخاص بذلك إلى دائرة
الخدمات العامة وفق نموذج خاص معتمد لهذه الغاية.

المادة (:)6

تستوفي الجامعة من المشتركين بدالت استخدام الخزائن على النحو اآلتي:
أ )10( -عشسسرة دنانير مقطوعة غير مسسستردة عن كل سسسنة دراسسسية تبدأ من 9/1
من كسسل عسسام وتنتهي في  8/31من العسسام السسذي يليسسه بغض النظر عن تسساريخ
االشسسستراك ،لطلبة البكالوريوس أو الماجسسسستير خالل فترة الدراسسسسة ،تدفع مرة
واحدة عند االشتراك.
ب )3( -ثالثة دنانير بدل طلب تغيير القفل.

المادة (:)7

يتسسسلم المشسسترك مفتاح الخزانة المخصسسصسسة له من قبل موظف دائرة الخدمات العامة،
وعليه إعادة هذا المفتاح خالل مدة أقصسسساها شسسسهر واحد من تاريخ انتهاء مدة العقد ،أو
تخرجه أو تركه للجامعة ،ويعد تسليم المفتاح جزء من متطلبات براءة الذمة.
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المادة (:)8

يكلف مدير دائرة الخدمات العامة موظفا ً أو أكثر من موظفي الدائرة ،ليكون مسسسسسسسؤوالً
عن هذه الخزائن من حيث تسسسلمها وتسسسليمها للمشسستركين ،وإبراء ذمتهم ،وعمل كل ما
يلزم لهذا الغرض ،والمحافظة على إيصاالت القبض للرجوع إليها عند الحاجة.

المادة (:)9

أ-إذا تم اسسستخدام أي من الخزائن المؤجرة لغير األغراض المسسسموح بها ،أو تم ضسسبط
أي مواد ممنوعة أو محظورة داخلها ،تتخذ بحق المشسسسترك اإلجراءات التأديبية التالية،
وفقا ً للتعليمات النافذة:
 التنبيه الخطي. اإلنذار بدرجاته الثالث. الحرمان من استخدام الخزانة لمدة فصل دراسي أو أكثر. الحرمان من استخدام الخزانة حرمانا ً نهائياً. الفصل من الجامعة لمدة محدودة. الفصل من الجامعة فصالً نهائياً.ب-ال يحق للمشسسسسترك الذي يتم حرمانه من اسسسسستخدام الخزانة ،أو فصسسسسله من الجامعة،
المطالبة ببدالت االستخدام ،وعليه تسليم خزانته اعتبارا ً من تاريخ توقيع العقوبة عليه.

المادة (:)10

أ -إذا لم يقم المشسسترك بتسسسليم الخزانة في الموعد المقرر حسسسب األصسسول ،تشسسكل
لجنة مكونة من رئيس قسسسسم االمن الجامعي والموظف المسسسسؤول عن الخزائن
في دائرة الخدمات العامة وموظف من دائرة اللوازم والمشسسسستريات والصسسسسيانة
لضسسبط محتويات الخزانة ،وعمل محضسسر بها ،وإرسسسال نسسسخة من المحضسسر
إلى السسدائرة المسساليسسة ودائرة الخسسدمسسات العسسامسسة إلجراء الالزم كسسل حسسسسسسسسسب
اختصاصه ،لكي يتم إقفال القيود المالية حسب األصول ،ويتم إيداع محتويات
الصندوق لدى دائرة اللوازم والمشتريات والصيانة.
ب -يتم تخصيص مستودع لحفظ محتويات الصناديق التي يتم فتحها من قبل اللجنة
ويتبع الى دائرة اللوازم والمشتريات والصيانة.
ت -يتم االحتفاظ بهذه المحتويات لمدة ستة أشهر بحد اقصى ومن ثم يحق للجامعة
التصرف بها وفق ما تراه مناسباً.

المادة (:)11

إذا تسسسسسسبب اسسسسسستخدام الخزانة المؤجرة للمشسسسسسترك بإلحاق األذى أو الضسسسسسرر بالخزانة
المؤجرة إليه ،أو بالجامعة ،أو بخزائن أو ممتلكات الغير ،يغرم المشسسسسسسترك قيمة مثلي
بدل الضرر أو األذى الناتج عن سوء االستخدام.

المادة (:)12

تقوم الدائرة المالية بقبض البدالت المنصسسسسوص عليها في المادة ( )6من هذه التعليمات
وفق اإلجراءات المالية المعمول بها بهذا الخصوص.

المادة (:)13

يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادة (:)14

مدير دائرة ال خدمات ال عامة ومدير الدائرة ال مال ية مسسسسسسسؤوالن عن تنف يذ أح كام هذه
التعليمات.
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تعليمات رقم ( )55لسنة 2018
تعليمات التفرغ العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البترا
صادرة بموجب المادة ( )21من نظام الهيئة التدريسية رقم ( )1لسنة 2009

المادة ( : )1تُسمى هذه التعليمات "تعليمات التفرغ العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة
البترا لسنة  ،"2018ويُعمل بها ابتدا ًء من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.1
المادة ( : )2يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات ،المعانــي المخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا
الجامعــة
 :رئيس الجامعة
الرئيـس
 :مجلس العمداء
المجـلس
 :إجازة التفرغ العلمي
اإلجازة
النظام
 :نظام الهيئة التدريسية في جامعة البترا رقم ( )1لعام 2009
المادة ()1

 :أ.
ب.
ج.
د.

المادة ()2

:

المادة ()3

:

أ.

ب.
ج.

أ.

يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الذي عمل في الجامعة مدة ال تقل عن ست
سنوات متصلة ويحمل رتبة أستاذ ،أو أستاذ مشارك ،إجازة تفرغ علمي ،شريطة
أال يؤثر ذلك على األعباء التدريسية في قسمه العلمي.
يشترط أن يتضمن طلب اإلجازة مخططا ً للعمل أو األعمال العلمية أو المهنية
أو الفنية التي سيعدها عضو الهيئة التدريسية خالل اإلجازة ،ومكان إجرائها،
وال يجوز تغيير الموضوع الرئيسي للبحث إال بموافقة الرئيس.
يشترط أن تكون اإلجازة خارج األردن في مركز بحثي عالمي ،أو مختبر بحثي
متقدم وعالمي ،أو في جامعة عالمية مرموقة.
يقدم عضو الهيئة التدريسية الذي حصل على قرار بالموافقة على االجازة كفالة
عدلية قبل بدء اإلجازة يتعهد بموجبها بالعمل ضعفي مدة اإلجازة في الجامعة،
ودفع كافة المبالغ التي صرفت له من قبل الجامعة في حالة إخالله بأحكام
اإلجازة.
ت ُقَدم طلبات اإلجازة قبل ثالثة أشهر على األقل من بداية الفصل الذي ستبدأ فيه
اإلجازة المطلوبة.
تمنح اإلجازة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس البحث العلمي
وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم.
يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المتقدم بطلب اإلجازة إجازة تفرغ علمي لمدة
سنة دراسية كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات متصلة قضاها
عضو هيئة التدريس في الجامعة.

ال يجوز أن تزيد نسبة المجازين على ( )% 10من عدد أعضاء الهيئة التدريسية
المعيّنين في القسم ،باستثناء من يشغلون مناصب وزارية ومن يشغل درجات
عليا في الدولة ،ويجوز استثناء تجاوز هذه النسبة في حاالت خاصة ،يقدّرها
مجلس العمداء ،ويرى أنها في مصلحة الجامعة.

ب.
 1في جلسته رقم  ،2018/2017/4بتاريخ 2018/05/16
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المادة ()4

:

المادة ()5

 :أ.

أ.
ب.
ج.
د.

ب.

يشترط عند تطبيق البند (أ) من هذه المادة أن ال يقل عدد أعضاء الهيئة التدريسية
المتبقين في القسم لتغطية أعباء التدريس واإلشراف عن أربعة أعضاء ،وأن
يتوفر البديل المناسب في القسم أو الكلية لطالب اإلجازة والذي يغطي الجانب
المعرفي للتخصص.
يقدم عضو الهيئة التدريسية طلب اإلجازة لرئيس القسم المعني والذي بدوره
يتأكد من استيفاء المتقدم لكافة الشروط الواردة في هذه التعليمات وعرضها على
مجلس القسم في فترة ال تتجاوز األسبوعين من تاريخ التقدم بالطلب.
في حال موافقة مجلس القسم على الطلب ،يعرضه العميد على مجلس الكلية في
فترة ال تتجاوز األسبوعين ،ويرفع تنسيبات مجلس الكلية إلى الرئيس.
يحيل الرئيس الطلب إلى مجلس البحث العلمي ويتخذ القرار المناسب خالل
أسبوعين من تاريخه.
ال تحتسب السنه التي تمنح ألي عضو إجازة بغير راتب ضمن السنوات
المطلوبة لمنح التفرغ العلمي.
على عضو الهيئة التدريسية الذي ُمنح إجازة تفرغ علمي:
 .1أن يقدّم إلى عميد كليته العمل ،أو األعمال العلمية ،أو الفنية ،التي أعدها
في إجازته ،خالل شهرين من تاريخ انتهاء اإلجازة.
 .2أن يشسسسسير في مكان بارز من اإلنتاج العلمي المنشسسسسور ،إلى أن اإلنتاج قد
أجري في إجازة التفرغ العلمي الممنوحة له من الجامعة.
يتم اعتماد العمل ،أو األعمال العلمية ،أو الفنية ،التي حصسسسسسسسل عضسسسسسسو الهي ئة
التدريسسسسسسسية على إجازة التفرغ العلمي إلعدادها ،بقرار من الرئيس ،بناء على
ضح أنه التزم بإنجاز األعمال
توصية من مجلس البحث العلمي في الجامعة ،تو ّ
التي حصل على اإلجازة من أجلها.

المادة ()6

:

المادة ()7

:

المادة ()8

 :ب.

يجوز أن ت ُصسرف لعضسو الهيئة التدريسسية المجاز بطاقات السسفر له ،ولزوجه،
واثنين من أوالده (إن وجد) ،م ّمن هم دون الثامنة عشسسسسسسرة ذهابا ً وإيابا ،ولمرة
واحدة ،على أن يكون متفرغا ً بشسسسسسسكل كامل إلعداد البحث ،الذي ُمنح بموجبه
اإلجازة ،وأن تكون مدة اإلجازة سنة دراسية كاملة ،يقضي ثمانية أشهر متتالية
منها على األقل خارج االردن في مركز بحثي عالمي ،أو مختبر بحثي متقدم
وعالمي ،أو في جامعة عالمية مرموقة على أن يكون متفرغا ً بشسسسسسسكل كامل
إلعداد البحث الذي منح بموجبه اإلجازة ،على أن ت ُ حدّد جهة السسسسسسسفر ،وخط
السسسسير ،وفقا ً لقرار الموافقة على إجازة التفرغ العلمي ،وإذا رغب عضسسسو هيئة
التدريس في تغيير خط السسسسسسسير بما يزيد على تكلفة بطاقات السسسسسسسفر ،عليه أن
يتحمل فرق التكلفة.
أ.

ت ُصرف لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي ما يلي:
 .4راتبه وجميع عالواته ويبقى خا ضعا ً لل ضمان االجتماعي (ح سب النظام
مادة /21أ)
ُ
سلفة ثالثة أشهر على راتبه ،وتصرف هذه السلفة عند السفر.
.5
ُ
ً
سلفة على حساب التأمين الصحي ،أو جزءا منها ال يقل عن ستة أشهر
.6
ُ
في الخارج ،وت ُصرف له هذه السلفة عند السفر ،وفقا ً لترتيبات البلد الذي سيقضي
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أ.
 :ب.
المادة ()9

:
المادة ()10

:

المادة ()11

إجازته فيها ،ويتم تسديد هذه السلفة حسب األصول ،بموجب وثائق أصولية،
يسلمها إلى الدائرة المالية.
ال ت ُقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة أثناء إجازة التفرغ
العلمي ،أو قبل مرور سنتين خدمة فعلية في الجامعة بعد انتهائها ،إال إذا ُردّت
المبالغ التي د ُفعت له.
كل عضو هيئة تدريس ال يعود إلى عمله بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة يحسم
من راتبه ،وعالواته قيمة مدة غيابه ،ابتداء من اليوم الالحق لليوم الذي انتهت
فيه إجازته ،إال إذا قدّم عذرا ً يقبله المرجع المختص بمنحه اإلجازة.
يُعَدّ عضو هيئة التدريس فاقدا ً لوظيفته ،إذا زادت مدة غيابه على ثالثة أسابيع،
عذر مشروع يقبله المجلس.
دون ُ
على رئيس القسم إبالغ العميد خطيا ً عن أي تغيب لعضو الهيئة التدريسية خالل
يومين من تغيّبه ،وعلى العميد أن يُبلّغ ذلك خطيا ً إلى الرئيس في أسبوع.
على رئيس القسم ابالغ العميد خطيا ً عند عودة عضو هيئة التدريس المجاز
الستئناف عمله.

:
المادة ()12

:
المادة (: )13
المادة ()14

على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته
عند انتهاء إجازته العمل أو األعمال العلمية أو الفنية التي أعدها خالل إجازته
ليجري تقييمها من قبل مجلس البحث العلمي ،بناء ً على األسس التي وضعت
في المخطط األصلي الوارد في (المادة /1ب) من هذه المادة ،وترفع األعمال
والتقييم إلى رئاسة الجامعة العتمادها ،وإذا لم يتم اعتمادها تسترد منه جميع
المبالغ التي دفعت له ،ويعتبر قد استوفى إجازة التفرغ العلمي ،وال تحسب هذه
اإلجازة ألغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة (إن وجدت) وألغراض استكمال
المدة للحصول على إجازة أخرى.
تحسب إجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية لجميع األغراض باستثناء احتسابها
ألغراض الحصول على سنة تفرغ علمي أخرى.
ت ُحال إلى مجلس العمداء الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات ّ
للبت
فيها.
تُلغي هذه التعليمات التعليمات المتعلقة بإجازات التفرغ العلمي المتضمنة في
تعليمات الهيئة التدريسية في جامعة البترا رقم ( )1لعام .2016
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حساب تقديري للنفقات المترتبة على إجازة التفرغ العلمي لعضو الهيئة التدريسية
البند

العدد

اإلجمالي السنوي /
تـقديري

لعضو الهيئة التدريسية
تذاكر سفر ذهابا وإيابا ً وزوجه واثنين من  5,000دينار
أوالده دون 18
الراتب

لعضو الهيئة التدريسية

الضمان اإلجتماعي
والتأمين الصحي

لعضو الهيئة التدريسية
حسب نظام الجامعة

اإلضافي للبديل

 16 * 48 * 24دينار

 30,000دينار

على اعتبار أن اإلجازة في
الواليات المتحدة األمريكية.
على اعتبار معدل الراتب 2,500
دينار.

 7,200دينار
( 600دينار*12
شهر)
 18,500دينار

مجموع الدفعات الثابتة  37,200دينار
 23,500دينار
المجموع

مالحظات

على اعتبار  24ساعة العبء
الدراسي للفصلين األول والثاني
للعضو
بدون إجازة التفرغ العلمي
زيادة عند منح اإلجازة

 60,700دينار

عدد المتوقع أن يتقدموا إلجازة التفرغ العلمي ( )7أعضاء هيئة تدريس ممن هم في رتبة (األستاذ،
األستاذ المشارك)
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تعليمات رقم ( )56لسنة 2018

تعليمات دعم البحث العلمي لطلبة الماجستير في جامعة البترا لعام 2018
المادة( : )1تسمى هذه التعليمات " تعليمات دعم البحث العلمي لطلبة الماجستير في جامعة البترا لعام
1
 " 2018ويعمل بها اعتبارا ً من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة( : )2يكون لكل من الكلمات التالية المعنى المبين إزاءها  ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :جامعة البترا
الجامعـة
 :رئيس الجامعة
الرئيـس
 :الكلية التي تطرح برامج للدراسات العليا في الجامعة
الكليـــة
 :مجلس الكلية
المجلـس
 :عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
العمــادة
 :طالب الدراسات العليا في الجامعة
الطـالب
المادة ( :)3يشمل الدعم الوارد ذكره في هذه التعليمات ،على ما يلي:
أ .دعم المساعدة في البحث
ب .دعم مستلزمات البحث
المادة ( :)4مع مراعاة الشروط األخرى الواردة في هذه التعليمات ،يشترط للحصول على الدعم
ما يلي :
أ .أن يكون قد مضى على تسجيله فصل واحد على األقل.
ب .أن يكون الطالب مسجالً في الفصل الذي يتقدم فيه للحصول على الدعم .وأن يكون مسجالً
( )6ساعات معتمدة في الفصل على األقل.
ج .أن ال يكون صدر بحق الطالب أي إجراء تأديبي إلخالله بقوانين الجامعة وأنظمتها
وتعليماتها خالل مدة دراسته.
د .أن ال يقل المعدل التراكمي للطالب في مواد الدراسات العليا حين تقدمه للمنحة وخالل
فترة حصوله عليها عن عند تقدمه للدعم عن ( )3.5نقطة.
ه .أن تكون قد تمت الموافقة المسبقة للطالب على مشروع البحث المقدم من قبل لجنة الدراسات
العليا في الكلية والقسم حسب األصول.
و .أن ال يكون منتفعا ً بمنحة أو بعثة دراسية من أي جهة أخرى.
ز .أن يكون حاصالً على معدل ال يقل عن جيد جدا ً في البكالوريوس ،وأن تكون دراسته لدرجة
البكالوريوس باالنتظام.
ح .أن يكون متفرغا ً للدراسة في الجامعة أثناء دراسته للماجستير.
ط .أن يكون أردني الجنسية.
ي .يستمر الدعم لمدة ال تزيد على ثالثة فصول دراسية لطالب الماجستير.
إجراءات الحصول على الدعم (الجرايات)
1

في جلسته رقم  ،2018/2017-4بتاريخ 2018/05/16
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المادة (:)5

أ .يتم اإلعالن عن التقدم لطلبات الدعم قبل بداية الفصل الدراسي بأسبوعين ،باستثناء
الدراسي الصيفي.
الفصل
ب .يتم البت في طلبات المتقدمين للدعم خالل فترة ال تتجاوز ثالث أسابيع من بداية الفصل
الدراسي ،باستثناء الفصل الدراسي الصيفي.
ج .تعبئة النموذج الخاص بالدعم وإرفاق الوثائق المطلوبة حسب األصول (مع تحديد نوع
الدعم المطلوب) ،ومن ثم تسليمه إلى رئيس القسم المعني.
د .تحديد نوع المستلزمات الخاصة بالبحث (إن وجدت) وكلفتها بوضوح على نموذج طلب
الدعم.
ه .تقوم الكليات بدراسة الطلبات المقدمة بناءا ً على آلية مفاضلة بين الطلبات المقدمة للكلية.
و .تتم الموافقة على الدعم بقرار من رئيس الجامعة ،بعد موافقة مجلس الدراسات العليا في
الجامعة وبناءا ً على تنسيب كل من لجنة الدراسات العليا في الكلية والقسم ،بناءا ً على آلية
وبما ال يتجاوز موازنة البحث العلمي المخصصة لذلك.
ز .يتم صرف الدعم وفقا ً لمتطلبات البحث بناء على تقرير يقدمه المشرف الرئيس يبين مدى
إنجاز الطالب للبحث ومدى الحاجة للمستلزمات الحقا ً.
ح .التعاقد مع الطالب المستفيد من الدعم بموجب عقد خاص.

المادة (:)6

يقدم الطالب الحاصل على دعم البحث العلمي تقريرا ً شهريا ً إلى العمادة يبين فيه األعمال التي
تم انجازها وذلك في نهاية كل شهر مصدقا ً من المشرف أو الباحث الرئيس وذلك بتعبئة
النموذج المعتمد.

المادة ( :)7يلغى الدعم ويوقف صرفها للطالب من تاريخ اإللغاء بقرار من المجلس في الحاالت التالية:
أ .إذا لم يكن أداؤه التدريسي مقبوالً ،وذلك بتنسيب من رئيس القسم.
ب .إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة خالل الفصل الذي حصل فيه على الدعم.
ج .إذا أوقع عليه جزاء تأديبي خالل الفصل الذي حصل فيه على الدعم.
د .إذا ألغي قبولـه أو تسجيله أو فصل من الجامعة ألي سبب خالل الفصل الذي حصل فيه على
الدعم.
المادة ( :)8يغطي هذا الدعم ما يلي:
أ .المستلزمات من أجهزة ومواد ضرورية من أجل استكمال إجراء بحوث رسائل الماجستير في
برنامج الدراسات العليا .على أن ال يتجاوز الدعم الحد األعلى للدعم ( )3000ثالثة آالف دينار،
تعطى لمرة واحدة ،ويجوز في حاالت أخرى يقدرها مجلس البحث العلمي زيادة هذ الدعم في
ضوء األسباب والمبررات التي يقدمها القسم ،على أن ال يزيد الحد األعلى للمنحة على ()5000
خمسة آالف دينار.
ب .تخصيص مبلغ شهري للطالب قيمته ( )150دينار أردني كحد أعلى للمساعدة في البحث ،بنا ًء
على تنسيب المشرف الرئيس ومجلس الدراسات العليا في الكلية ،وتستمر حتى بداية الفصل
الذي ليه ويستثنى من ذلك الفصل الدراسي الصيفي.
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المادة (:)9

أحكام عامة
تحال الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات إلى مجلس العمداء للبت فيها.
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تعليمات رقم ( )57لسنة 2020
تعليمات تأجير المحال واألكشاك التجارية
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات تأجير المحال واألكشاك التجارية رقم ( )1لسنة  2020في جامعة
البترا" ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.1

المادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات ،المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم
تدل القرينة على خالف ذلك:
الجامعـــة

 :جامعـــــة البتـــــرا.

الرئيس

 :رئيس الجامعة أومن ينيبه خطيا ً.

المجلس

 :مجلس الجامعة.

اللجنة

 :لجنة المستثمرين في جامعة البترا.

المحال التجارية  :المحال واألكشاك التجارية داخل الحرم الجامعي.
المادة ( :)3للجامعة الحق في تأجير المحال واالكشاك التجارية ألشخاص أو شركات بموجب أحكام هذه التعليمات.
المادة ( :)4لغايات وضع هذه التعليمات موضع التنفيذ ،تشكل لجنة بقرار من رئيس الجامعة تسمى لجنة مسستثمري
األكشاك والمحال التجارية ،وتتألف من:
المستشار األعلى للجامعة ومجلس أمنائها (رئيس لجنة األبنية والصيانة)

رئيسا ً

المساعد القانوني للجامعة

نائبا ً للرئيس

مدير الخدمات العامة

عضوا ً (للمتابعة)

عضو هيئة تدريس

عضوا ً

مدير الموارد البشرية

عضوا ً

مدير الشؤون المالية

عضوا ً

مدير مكتب المستشار األعلى للجامعة ومجلس أمنائها

أمين سر اللجنة

المادة ( :)5تكون مهام وصالحية اللجنة المشكلة في هذه التعليمات ما يلي:

أ.

دراسة طلبات التأجير المقدمة إليها.

ب.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأجير المحال واألكشاك في الجامعة بما يتفق ومصلحتها.

ج.

تحديد بدالت اإليجار ،والرسوم والضرائب التي تترتب عليها.

 1في جلسته رقم ( )2020/2-2019بتاريخ  2020/01/28قرار رقم ()2020/5-2019
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د.

متابعة كافة العقود المبرمة مع المستثمرين.

ه.

تجديد أو عدم تجديد عقود المحال أو األكشاك التجارية سنويا ً وتوقيعها من قبل المساعد

القانوني للجامعة بتفويض من الرئيس.
المادة ( :)6يتولى مدير الخدمات العامة متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الواردة في المادة الخامسة أعاله من هذه
التعليمات ،كما يتابع التعليمات الصحية والنظافة الواردة رقم ( )44لعام  2011بالتنسيق مع المركز
الصحي وعمادة شؤون الطلبة.
المادة ( :)7تشسسسسمل عقود اإليجار تأجير المحالت التجارية واألكشسسسساك لغايات تجارية بما ال يتعارض ومصسسسسلحة
الجامعة وأهدافها.
المادة ( :)8لغايات تأجير المحال أو االكشاك التجارية على الجهة الراغبة في االستئجار ،التقدم بطلب إلى مدير
الخدمات العامة عضو/متابعة لجنة االستثمار للعرض على اللجنة ،وفق النموذج المعد لتلك الغاية.
المادة ( :)9يتم دفع قيمة تأجير المحال واألكشسسسساك السسسسسنوية دفعة واحدة عند توقيع العقد للدائرة المالية في بداية
كل سنة مالية وبما يتوافق وأحكام العقد المبرم مع المستأجر.
المادة ( :)10يتضمن عقد اإليجار بين الجامعة والمستأجر البنود التالية:

أ.

اسم المستأجر كامال ،وجنسيته ،وعنوانه.

ب.

اسم الكفيل كامالً ،وعنوانه ،على أن يكون أردني الجنسية.

ج.

السجل التجاري للشركة المستأجرة.

د.

رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول.

ه.

تحديد بدل اإليجار.

و.

كيفية دفع بدل اإليجار ،ويكون ذلك بدفع المبلغ المطلوب مقدما ً أو من خالل شيك مالي
مصدق حسب األصول بالقيمة المتفق عليها.

ز.

مدة عقد اإليجار.

ح.

تاريخ بداية ونهاية عقد اإليجار.

ط.

أوصاف المأجور وملحقاته حسب المساحة المحددة في العقد.

ي.

الغاية التي تم من أجلها تأجير أو استئجار المحال.

ك.

كيفية استخدام المأجور.

ل.

أي شروط أخرى تراها اللجنة ضرورية ويوافق عليها الرئيس أو من ينيبه في ذلك.
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المادة ( :)11للجامعة وبإرادتها المنفردة حق إنهاء أي عقد أبرم بمقتضى هذه التعليمات ،ودون اعذار أو إنذار في
حاالت تقتضيها مصلحة الجامعة ودون أن يكون للمتعاقد اآلخر الحق في االعتراض أو المطالبة
بالتعويض.
المادة ( :)12للجامعة الحق في عدم إبرام او تجديد عقد االيجار دون جاجة لتوجيه أعذار أو إنذار للمستأجر،
ومنعه من الدخول الى الحرم الجامعي اذا أخل بما يلي:
أ .اذا لم يقدّم رخصة مزاولة مهنة وشهادة سجل تجاري حديثة ،سارية المفعول ،خاصة باألعمال المقدّمة
وتثبيتها في مكان بارز داخل المحل التجاري.
ب .تقديم كشف يتضمن أسماء العاملين لديه وعناوينهم وأرقام هواتفهم وأرقامهم الوطنية إن كانوا أردنيين،
وجنسياتهم بالنسبة للوافدين ،وصورة عن تصاريح العمل لهم سارية المفعول ،باإلضافة الى صورة حديثة
عن الهوية الشخصية أو جواز السفر لغير األردني.
ت .تقديم شهادة عدم محكومية له وللعاملين لديه التقل مدة سريانها عن ستة اشهر وفقا ً لتعليمات الجهات
الرسمية.
ث .استعمال الموقع لغير الغايات المتفق عليها.
ج .البيع و/أو التنازل ،و/أو تأجير الموقع ،و/أو أي جزءٍ منه ،و/أو إدخال شريك ،و/أو شركة ،و/أو التخلي
عنه كلياً ،و/أو جزئياً ،و/أو تضمين الموقع للغير ،و/أو التأجير من الباطن ،بما في ذلك تقاضي أي خلو.
ح .القيـام بأي تعديـل ،و/أو تغييـر ،و/أو إضافة ،و/أو تبديـل ،و/أو تجديد ،و/أو تجزئة على المحل التجاري
دون الحصول على موافقة خطيّة من الفريق األول.
خ .التعهد بالمحافظة على المحل التجاري ،وتسليمه بعد انتهاء مدة التعاقد بالحالة التي تم االستالم عليها.
مهربة أو أي مواد ممنوعة ،وكل ما هو مخالف للقوانين
د .يتع ّهد ويلتزم الفريق الثاني بعدم بيع أي مواد ّ
الرسمية و/أو األنظمة والتعليمات لدى الفريق األول وكافة البنود الواردة في هذه اإلتفاقية وذلك تحت طائلة
المسؤولية ،وفي حال ثبوت ذلك للفريق األول الحق في إنهاء اإلتفاقية فوراً ،وللفريق األول الحق في مطالبة
الفريق الثاني بكامل المبالغ المترتبة عليه للفريق االول ،وال يحق للفريق الثاني اإلعتراض و/أو المطالبة
بأي حقوق قانونية أو عمالية أو مالية أو معنوية.
ذ .إذا أخل في وضع ثالجات عرض او سالل معروض عليها مواد للبيع خارج المحل المؤ ّجر له ،إال في
حاالت استثنائية يوافق الفريق األول عليها خطيّاً.
المادة ( :)13يتم اعتماد تعليمات رقم ( )44لسنة  2011تعليمات صحة األغذية والمشروبات وسالمتها في مطاعم
الجامعة وكافيترياتها مع تعليمات تأجير المحال واألكشاك التجارية.
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المادة ( :)14تتولى الدائرة المالية تحصيل اإليجارات وبدل الكهرباء ومتابعة األجور المستحقة وتقدم تقريرا ً شهريا ً
عن الوضع المالي لعقود االيجار إلى اللجنة.
المادة ( :)15يتخذ الرئيس أو من ينيبه أي قرارات مناسبة ،في الحاالت التي ال يوجد فيها نص صريح بموجب هذه
التعليمات.
المادة ( :)16رئيس الجامعة مسؤو ُل عن تطبيق هذه التعليمات ،واتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذها ،وتفويض المساعد
القانوني بالتوقيع على العقود.
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األسس التنظيمية والخدمات
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األسس التنظيمية لصرف بدل الدورات
في مركز التطوير األكاديمي واإلداري
في جامعة البترا
تسمى هذه األسس “األسس التنظيمية لصرف بدل الدورات في مركز التطوير األكاديمي واإلداري
في جامعة البترا " لسنة  2015والصادرة بموجب تعليمات رقم ( )37تعليمات مركز التطوير
األكاديمي واإلداري في جامعة البترا لسنة  ،2016ويعمل بها اعتبارا ً من تاريخ إقرارها من مجلس
العمداء.

تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
 :جامعة البترا.
الجامعة
 :رئيس الجامعة.
الرئيس
 :مركز التطوير األكاديمي واإلداري.
المركز
 :مجلس مركز التطوير األكاديمي واإلداري.
المجلس
 :مدير المركز.
المدير
ي اتفاقية مع جهة أخرى مستفيدة ،تستهدف تنفيذ مهمة تدريبية للمركز.
االتفاقية
 :أ ّ
أوالً

 :ينظم المركز الدورات التدريبية داخل الجامعة باالستعانة بمدربين من داخل الجامعة
وخارجها ،وباتفاقيات تعاون مع جهات تدريبية خارجية ،يوافق عليها المجلس،
ويعتمدها الرئيس.

ثانيا ً

 :ينظم المركز الدورات التدريبية النظامية وعن بعد (عبر شبكة اإلنترنت .)Online

ثالثا ً

 :يستفيد من دورات المركز جميع موظفي الجامعة ،وفق برامج تدريبية ،تحقق غايات
الجامعة وأهدافها.

رابعا ً

 :تدفع الجامعة أجور المحاضرين أو المدربين/المكلفين على النحو التالي:
أ .يصرف عن كل ساعة تدريبية فعلية المبلغ المحدد حسب الدرجة العلمية للمدرب،
وعلى النحو التالي:
 )25( :ديناراً.
 .1الدكتوراه
 )20( :ديناراً.
 .2الماجستير
 .3البكالوريوس  )15( :ديناراً.
 .4الفني الدبلوم
 )10( :دنانير.
ب .تحسب كل ساعة تدريب عملي تتم داخل المختبرات العلمية ،أو الميدانية ،أو المرافق
الرياضية نصف ساعة نظرية ،إذا كان البرنامج يشمل ساعات نظرية وعملية ،أما
إذا كان البرنامج عمليا ً بالكامل ،فيتم تقدير قيمة المكافأة بالنسبة للساعات العملية
بنا ًء على تنسيب المدير ،وموافقة الرئيس مع مراعاة ما ورد في البند (أ) من رابعاً.
ج .عند الحاجة إلى وجود مساعد للمدرب في الدورة التدريبية ،تحسب كل ساعة
تدريبية بساعة ونصف مع مراعاة ما ورد في البند (أ) من رابعاً ،ويتم توزيع نسب
المكافآت ساعة للمدرب ،ونصف ساعة للمساعد.

خامسا ً  :تصرف المكافآت المالية بتنسيب من المدير بعد موافقة الرئيس.
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سادسا ً  :إذا اقتضت الحاجة تكليف مدرب من خارج الجامعة لتقديم خدمات تدريبية ،فيعامل
المدرب وفق البند (رابعاً) ،ما لم يقتض األمر غير ذلك ،أو يترتب عليه تكاليف إضافية،
فيتم تقدير المكافأة من قبل المدير وبموافقة الرئيس ،وذلك حسب الخدمة ،أو الجهد
المبذول.
سابعا ً  :تغطي الجامعة تكاليف التدريب عن بعد عن موظفيها ،وتعامل كل حالة حسب طبيعتها،
بعد عرضها على المجلس وموافقة الرئيس.
ثامنا ً

 :يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه األسس.

تاسعا ً  :الرئيس والمدير مسؤوالن عن تنفيذ هذه األسس.
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وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس
الالئحة الخاصة بجائزة جامعة البترا للجودة
الصادرة بموجب تعليمات رقم ( )31تعليمات وحدة إدارة الجودة والتخطيط والقياس في جامعة
البترا لسنة 2016

جائزة جامعة البترا للجودة
مقدمة عن الجائزة:

جائزة سنوية تُمنح على مستوى الجامعة للمتميزين في مجال الجودة من الطلبة ،وأعضاء هيئة
التدريس ،واإلداريين ،واألقسام األكاديمية ،واإلدارية ،ويخضع منح هذه الجائزة لمعايير محددة لكل
فئة من هذه الفئات.
وتحظى الجائزة برعاية األستاذ الدكتور رئيس الجامعة ،كما تتولى وحدة الجودة والتخطيط والقياس
اإلشراف على الترشيح واختيار الفائزين حسب تعليمات الوحدة.

رسالة الجائزة:

تهدف الجائزة إلى إثراء المنافسة اإليجابية على مستوى جودة العمل واإلنجاز ،وتحقيق األهداف،
وتكريم المتميزين ورعايتهم في مجال الجودة في جامعة البترا من طلبة ،وأعضاء هيئة تدريس،
وإداريين ،وأقسام أكاديمية ،ووحدات إدارية.

تعريفات:

يكون للمفاهيم والمصطلحات المستخدمة المعاني التالية أينما وردت في هذه الالئحة:
 :جائزة جامعة البترا للجودة ،والتي تمنحها الجامعة على المستوى الفردي
الجائزة
ألعضاء هيئة التدريس ،واإلداريين ،والطلبة ،وأعضاء هيئة التدريس وعلى
مستوى األقسام األكاديمية واإلدارية والذين حققوا معايير وشروط الجائزة
كل في مجاله.
 :ويشمل كالً من عضو هيئة التدريس ،أو اإلداري ،أو الطالب ،أو القسم
ال ُمرشح
األكاديمي ،أو القسم اإلداري ،الذي تقدم بنفسه ،أو من قبل القسم التابع له
لجائزة جامعة البترا للجودة.
هيئة  :ويطلق على عضو هيئة التدريس (أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد) أو
عضو
التدريس
من في حكمهم (مدرس).
 :ويشمل كل من يعمل في عمل إداري ،أو فني ،بالكليات ،أو العمادات
اإلداري
المساندة واإلدارات بالجامعة.
 :مصطلح يشمل الطالب بمختلف السنوات والبرامج ،ممن تنطبق عليهم
الطلبة
شروط الترشيح.
القسم األكاديمي  :األقسام العلمية في الكليات التي تقدم برامج أكاديمية متخصصة.
 :الوحدات اإلدارية التابعة للدوائر والمراكز المختلفة في الجامعة ،بغض
القسم اإلداري
النظر عن عدد الموظفين التابعين لتلك الوحدة.

أهداف الجائزة:

تسعى الجائزة إلى تطوير العمليات التعليمية ،واإلدارية ،واالرتقاء بهما من خالل:
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نشر ثقافة الجودة والتميز بين أعضاء هيئة التدريس ،واإلداريين ،والطلبة ،واألقسام األكاديمية،
واإلدارية في الجامعة.
تحقيق مبدأ المشاركة من قبل جميع العاملين في الجامعة.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس ،واإلداريين ،والطلبة ،واألقسام األكاديمية ،واإلدارية على تطبيق
أنظمة الجودة في الجامعة ،وااللتزام بها وتحقيق أهدافها.
تحفيز أعضاء هيئة التدريس ،واإلداريين ،والطلبة ،واألقسام األكاديمية ،واإلدارية على التطوير
المستمر والتميز.
تشجيع المتميزين ،وزيادة مستوى رضاهم وانتمائهم ،طبقا ً لمعايير جودة واضحة.
التحسين المستمر لعمليات الجامعة المختلفة.
إذكاء روح التنافس الشريف بين منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ،واإلداريين ،والطلبة،
واألقسام األكاديمية واإلدارية ،لتقديم أفضل ما لديهم من ممارسات.

فئات الجائزة:

يكون الترشيح للجائزة على النحو التالي:
 .1جائزة الجودة ألعضاء هيئة التدريس.
 .2جائزة الجودة لإلداريين.
 .3جائزة الجودة للطلبة.
 .4جائزة الجودة لألقسام األكاديمية.
 .5جائزة الجودة لألقسام اإلدارية.

مستويات الجائزة:

تُمنح الجائزة للمركز األول لكل فئة من الفئات.

معايير الجائزة:

معايير الجائزة ألعضاء الهيئة التدريسية:

الرقم

المعيار

.1
.2
.3

تقييم الطلبة لألداء التدريسي للمرشح
تقييم القسم األكاديمي للمرشح
تطبيق معايير الجودة على مستوى المهام
التدريسية
المشاركة في األنشطة المختلفة المرتبطة
بالجودة
السمات الشخصية والسلوكية المتميزة
للمرشح
القيام ،أو المشاركة في عمل ،أو ابتكار ،أو
إبداع ذي جدوى ملموسة للجامعة.

.4
.5
.6

الوزن
النسبي
%5
% 10
% 20

% 20
% 15
% 30

مالحظات
(إجراءات البرامج األكاديمية ،خدمة
المجتمع ،الطلبة).....
(لجان الجودة في الكلية ،ووحدة الجودة،
المساهمة في إعداد المعايير).......،
(التي تعكس مستوى التقيد بقيم الجامعة،
والنزاهة)......،
(حل مشكالت الطلبة ،تقديم اقتراحات بناءة
لتحسين الجودة والعمليات في الجامعة،
تقديم حلول لمعالجة مجاالت النقص
والضعف في الجامعة ،تمثيل الجامعة
بصورة مميزة لدى المجتمع.)....

معايير الجائزة لإلداريين:
الرقم

المعيار

.1
.2

تقييم القسم اإلداري للمرشح
تطبيق معايير الجودة على مستوى المهام
اإلدارية

الوزن
النسبي

% 10
% 25
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مالحظات
(إجراءات الجودة المتعلقة بالعمل ،خدمة
المجتمع ،الطلبة)...... ،

.3
.4
.5

المشاركة في األنشطة المختلفة المرتبطة
بالجودة
السمات الشخصية والسلوكية المتميزة
القيام ،أو المشاركة في عمل ،أو ابتكار،
أو إبداع ذي جدوى ملموسة للجامعة.

% 20
% 15
% 30

(لجان الجودة في الكلية ،ووحدة الجودة،
المساهمة في إعداد المعايير).......،
(التي تعكس مستوى التقيد بقيم الجامعة،
والنزاهة)......،
(حل مشكالت الطلبة ،تقديم اقتراحات
بناءة لتحسين الجودة والعمليات في
الجامعة ،تقديم حلول لمعالجة مجاالت
النقص والضعف في الجامعة ،تمثيل
بصورة مميزة لدى
الجامعة
المجتمع.)....

معايير الجائزة للطلبة:
الرقم

المعيار

.1
.2
.3

المعدل العام ال يقل عن 2.3
من مستوى سنة ثانية فأكثر
لم يحمل أية مادة خالل سنة دراسية
سابقة على األقل
المشاركة في األنشطة الطالبية المختلفة
السمات الشخصية والسلوكية المتميزة
للمرشح
القيام ،أو المشاركة في عمل ،أو ابتكار،
أو إبداع ذي جدوى ملموسة للجامعة.

.4
.5
.6

الوزن
النسبي
% 10
%5
% 10
% 15
% 20
% 40

مالحظات

(التي تعكس مستوى التقيد بقيم
الجامعة)
(حل مشكالت الطلبة ،تقديم اقتراحات
بناءة لتحسين الجودة والعمليات في
الجامعة ،تقديم حلول لمعالجة مجاالت
النقص والضعف في الجامعة ،تمثيل
بصورة مميزة لدى
الجامعة
المجتمع.)....

معايير الجائزة لألقسام األكاديمية:
المعيار

.1

تقييم مخرجات القسم

الوزن
النسبي
% 15

.2

تقييم الطلبة ألداء القسم

% 15

.3

تقييم القسم األكاديمي المرشح

% 10

.4

تطبيق معايير الجودة األكاديمية على
مستوى القسم األكاديمي

% 20

الرقم
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مالحظات
تقييم الخريجين ،وأرباب العمل ،الكفاءة
.....
(التي تعكس مستوى التقيد بقيم الجامعة،
والنزاهة)......،
من خالل نتائج التدقيق الداخلي )(ISO
على األقسام
(إجراءات البرامج األكاديمية ،خدمة
المجتمع ،الطلبة ،التخطيط ،اعتماد
برنامج دولي).....

.5
.6

المشاركة في األنشطة المختلفة المرتبطة
بالجودة على مستوى القسم األكاديمي
القيام ،أو المشاركة في عمل ،أو ابتكار
أو إبداع ذي جدوى ملموسة للجامعة.

% 15
% 25

(لجان الجودة في الكلية ،ووحدة الجودة،
المساهمة في إعداد المعايير).......،
(حل مشكالت الطلبة كالمتعثرين ،تقديم
اقتراحات بناءة لتحسين الجودة
والعمليات في الجامعة ،تقديم حلول
لمعالجة مجاالت النقص والضعف في
الجامعة ،تمثيل الجامعة بصورة مميزة
لدى المجتمع.)....

معايير الجائزة لألقسام اإلدارية:
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5

المعيار
تقييم متلقي الخدمة لجودة أداء القسم
المرشح
تقييم القسم اإلداري المرشح
تطبيق معايير الجودة على مستوى المهام
اإلدارية في القسم
المشاركة في األنشطة المختلفة المرتبطة
بالجودة
القيام ،أو المشاركة في عمل ،أو ابتكار
أو إبداع ذي جدوى ملموسة للجامعة.

الوزن
النسبي
%5
% 10
% 20
% 20
% 30

إرشادات عامة:










مالحظات
الطلبة ،أقسام الجامعة األخرى،
المجتمع ....
من خالل نتائج التدقيق الداخلي )(ISO
على األقسام
(إجراءات الجودة اإلدارية ،خدمة
المجتمع ،الطلبة ،التخطيط).....
(لجان الجودة في الكلية ،ووحدة الجودة،
المساهمة في إعداد المعايير).......،
(حل مشكالت بين الطلبة ،تقديم
اقتراحات بناءة لتحسين الجودة
والعمليات في الجامعة ،تقديم حلول
لمعالجة مجاالت النقص والضعف في
الجامعة ،تمثيل الجامعة بصورة مميزة
لدى المجتمع.)....

يحق ملنتسبي الجامعة كافة (أعضاء هيئة تدريس ،إداريين ،طلبة) ممن تنطبق عليهم الشروط،
ترشيح أنفسهم للجائزة.
يحق لكل قسم من األقسام بالجامعة ترشيح من يراه من الطلبة ،أو أعضاء هيئة التدريس ،أو
اإلداريين ،ممن تنطبق عليهم الشروط للجائزة.
تُرشح كل كلية و/أو عمادة و/أو إدارة مرشحا ً واحدا ً فقط من منتسبيها لكل فئة إن وجد.
يجب أن يكون المرشح قد أمضى عاما ً دراسيا ً واحدا ً على األقل في الجامعة كل في مجاله.
تكون عملية المفاضلة بين المرشحين بنا ًء على ما تحتويه الملفات المقدمة ،ومدى تحقيقها
لمعايير ،وأحكام الجائزة.
تقوم لجنة الجائزة باختيار الفائزي،ن بنا ًء على نتائج المفاضلة.
ال يجوز لعميد الكلية ،أو العمادة ،أو مدير اإلدارة ،أو أي من أعضاء لجان الجائزة الترشح.
يسمح للمرشح الفائز بالجائزة التقدم لها لمرة ثانية بعد ثالث سنوات على األقل.
تُقبل الترشيحات لكل جائزة مع مراعاة إرشادات التقدم للجائزة في البند اآلتي.
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إرشادات التقدم للجائزة:
على الجهة المرشحة عند التقدم للجائزة:
 .1تنظيم الملف لكل مرشح وفقا ً لنماذج الترشح .
 .2تسليم نسخة ورقية وإلكترونية من الملف للجنة الترشيح في إدارة الجودة.
 .3أن تقتصر محتويات ملف المرشح على الوثائق المدعمة للمعايير وفقا ً لشروط الجائزة .
 .4االلتزام بالموعد المحدد لتسليم طلبات الترشيح ،ولن ينظر في الطلبات المتأخرة.

تشكيل لجنة الجائزة:

تُشكل بقرار من األستاذ الدكتور رئيس الجامعة لجنة سنوية باسم "لجنة جائزة جامعة البترا
للجودة" ،تتكون من:
 .1مدير وحدة ضمان الجودة والقياس والتخطيط (مقررا ً).
 .2ممثل من مجلس االعتماد وضمان الجودة (عضوا ً).
 .3اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة (أعضاء)
 .4ممثل من عمادة شؤون الطلبة (عضوا ً)
 .5ممثل من الهيئة اإلدارية (عضوا ً)
 .6ممثل اتحاد الطلبة (عضواً)

مهام لجنة الجائزة:

تكون مهام اللجنة على النحو التالي ،ويحق لها االستعانة بلجان فرعية في عمليات التقييم واختيار
الفائزين عند الحاجة ،مع االلتزام بالمواعيد المحددة للجائزة:
 استقبال ملفات المرشحين للجائزة.
 دراسة ملفات المرشحين ،ومقارنتها بمعايير الجائزة ،في ضوء األهداف والشروط المحددة
لها.
 اختيار الفائز من كل فئة ،والتنسيب بهم لمجلس االعتماد ،وضمان الجودة.
 اإلشراف على عملية التحقق من استيفاء المعايير على أرض الواقع إن لزم األمر.
 إجراء المقابالت مع المرشحين للتأكد من تحقيقهم معايير الجودة.
 تشكيل لجان تحكيم فرعية في الكليات والدوائر عند الحاجة.
 دراسة وإبداء الرأي في كل ما يحال للجنة من المواضيع ذات العالقة بالجائزة.

أحكام خاصة بلجنة الجائزة:




تتعهد اللجنة المكلفة بالنظر في الترشيحات الخاصة بجوائز الجودة ،بالتعامل مع جميع البيانات
والمعلومات ،التي يقدمها المرشحون بسرية تامة ،ولن تستخدم إال ألغراض المفاضلة للترشح
للجائزة بفئاتها.
تلتزم اللجنة المكلفة بالنظر في الترشيحات بعدم اإلفصاح عن أسماء المرشحين ،أو نتائج فرز
المرشحين.
تلتزم اللجنة المكلفة بالنظر في الترشيحات المقدمة باستبعاد الملفات ،التي لم تستوف معايير
وأحكام الجائزة.

إجراءات اختيار الفائزين بالجوائز:

تتم إجراءات اختيار المرشحين الفائزين من مختلف فئات الجائزة ،وفق اإلجراء التالي:
 .1تستقبل اللجنة ملفات ترشيح األقسام أو االفراد للجائزة في مكتب مدير ضمان الجودة
والتخطيط والقياس.
309

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

تعد اللجنة قوائم المرشحين حسب الملفات المقدمة ،وما تحويه من وثائق وتاريخ التسليم.
تفرز اللجنة ملفات المرشحين ،وفق المعايير المحددة للجائزة.
تقييم اللجنة ملفات المرشحين المتوافقة مع المعايير ،ووفق أحكام وشروط الجائزة.
تُعد اللجنة تقريرا ً عن نتائج تقييم ملفات المرشحين للجائزة في فئاتها المختلفة ،يتضمن أسماء
جميع المرشحين والدرجات الحاصلين عليها ،مع ملخص نتائج تقييم أعصاء اللجنة لكل
مرشح.
ً
ً
ً
تُحدد اللجنة مرشحا واحدا فائزا لكل فئة من فئات الجائزة.
ترفع اللجنة تقريرها عن نتائج تقييم ملفات المرشحين ،وأسماء من اختارتهم للفوز بالجائزة كل
حسب فئته إلى مجلس االعتماد وضمان الجودة ،مع إرفاق نسخة ورقية ،وأخرى إلكترونية
لملف كل مرشح.
يراجع مجلس االعتماد وضمان الجودة تقرير اللجنة وتنسيباتها ،ويصدر قراره.
يعلن رئيس اللجنة أسماء الفائزين بالجائزة.
تعطي اللجنة أسبوعا ً واحدا ً للمرشحين لالعتراض على أسماء الفائزين ،وفق نموذج خاص.
في حال وجود اعتراض يحيل الرئيس االعتراضات إلى لجنة تحكيم خاصة ،يشكلها في حينه.
ُكرم األستاذ الدكتور رئيس الجامعة الفائزين في نهاية العام الدراسي من كل عام جامعي ضمن
ي ٍّ
احتفال تخريج الطلبة.

االعتراض على النتائج:

يحق للمرشحين االعتراض على إعالن رئيس اللجنة المتضمن أسماء الفائزين في مدة ال تزيد عن
أسبوع واحد من يوم اإلعالن عنها رسميا ً ،وفق النموذج المعتمد لذلك ،وتتم العملية وفق اآلتي:
 يعبئ المرشح المعترض نموذج االعتراض شخصيا ً لدى سكرتيرة وحدة ضمان الجودة
والتخطيط والقياس ،ويسلمه لها.
 تُعد سكرتيرة وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس كشفا ً بأسماء المعترضين ،وترفق نماذج
االعتراضات في ملف لمدير الوحدة.
ً
 يرفع مدير وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس الملف مقرونا بالشروحات الالزمة لمجلس
االعتماد وضمان الجودة.
 يدرس مجلس االعتماد وضمان الجودة االعتراضات ،ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
 يرفع مجلس االعتماد وضمان الجودة التوصيات والتنسيبات النهائية لألستاذ الدكتور رئيس
الجامعة.
 يعلن األستاذ الدكتور رئيس الجامعة أسماء الفائزين بالجائزة من الفئات المختلفة.

الجوائز:
القيمة

الرقم
الجائزة
 .1جائزة الجودة ألعضاء هيئة
التدريس
 .2جائزة الجودة لإلداريين

 500د.

.3

جائزة الجودة للطلبة

 500د.

.4

جائزة الجودة لألقسام األكاديمية

 500د.
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الهدايا
درع الجامعة +شهادة
تقدير
درع الجامعة +شهادة
تقدير
درع الجامعة +شهادة
تقدير
درع الجامعة +شهادة
تقدير

.5

جائزة الجودة لألقسام اإلدارية

درع الجامعة +شهادة
تقدير

تواريخ هامة:
اإلجراء
الرقم
 .1اإلعالن عن الجائزة (فصليا)ً
 .2آخر موعد لتقديم الترشيحات الى اللجنة
 .3تشكيل لجنة الجائزة
 .4البدء بدراسة ملفات المرشحين
.5
.6
.7
.8

رفع التقرير التقييمي لمجلس االعتماد
وضمان الجودة
إعالن النتائج
فترة االعتراض
تكريم الفائزين

النماذج المستخدمة:
نموذج رقم (
نموذج رقم (
نموذج رقم (
نموذج رقم (
نموذج رقم (
نموذج رقم (

)
)
)
)
)
)

الموعد
بداية األسبوع الثاني من الفصل الدراسي
بداية االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني
بداية االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني
بداية األسبوع األول من االمتحانات النهائية للفصل
الدراسي الثاني
نهاية فترة االمتحانات النهائية
بعد أسبوع من انتهاء فترة االمتحانات النهائية
أسبوع من يوم إعالن النتائج رسميا ً
في حفل التخريج الفصل الدراسي الثاني

 :الترشح لجائزة جامعة البترا للجودة للطلبة.
 :الترشح لجائزة جامعة البترا للجودة ألعضاء هيئة التدريس.
 :الترشح لجائزة جامعة البترا للجودة لإلداريين.
 :الترشح لجائزة جامعة البترا للجودة لألقسام األكاديمية.
 :الترشح لجائزة جامعة البترا للجودة لألقسام اإلدارية.
 :االعتراض على إعالن رئيس لجنة جائزة جامعة البترا للجودة
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أسس التقدم والمشاركة في المشاريع األوروبية
 -1يعلن مكتب التمويل الخارجي للعمداء ومدراء الدوائر والمراكزعن فتح باب التقدم للمشاركة
في المشاريع المشتركة من خالل تعميم رسمي عبر الوسائل المتاحة مع بيان فترات التقدم
وشروط المشاركة.
 -2تقدم مشاريع األبحاث من قبل الراغبين بالمشاركة إلى عميد الكلية أو مدير الدائرة المعنية
مشفوعة بدراسة جدوى تبين المنافع المتوخاة من المشروع للجامعة باإلضافة إلى الكلف التي
من الممكن أن تترتب على الجامعة.
 -3يقوم عميد الكلية بإرسال توصيته بالموافقة على المشروع أو رفضه مشفوعة بالشروحات
الالزمة إلى مدير مكتب التمويل الخارجي.
 -4بعد انتهاء الفترات المحددة ،والخاصة بالتقدم للمشاريع يقوم مدير مكتب التمويل برفع
المشاريع ذات المنفعة للجامعة إلى أ.د .رئيس الجامعة مشفوعة بكل من شروحات العميد /
المدير باإلضافة إلى توصية مدير مكتب التمويل الخارجي تمهيدا لرفعها إلى مجلس العمداء.
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أسس وإجراءات اختيار طلبة جامعة البترا لمنح التبادل الطالبي مع
المؤسسات األكاديمية الشريكة
المادة (:)1
تسمى هذه الـأسس " أسس وإجراءات اختيار طلبة جامعة البترا لمنح التبادل الطالبي مع المؤسسات األكاديمية
الشريكة " ويعمل بها اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي .2017/2016
المادة ( :)2اإلعالن عن المنح
يعلن مكتب التعليم الدولي من خالل الموقع االلكتروني للجامعة ،والمذكرات الداخلية ،والمطويات  ،والنشرات
التعريفية" البوسترات " عن توافر منح التبادل الطالبي ،وفتح باب التقدم لها  ،بحيث يحتوي اإلعالن على ما هو
متوفر من تفاصيل عن المنح المتوافرة في كل مؤسسة أكاديمية شريكة .
المادة ( :)3التقدم للمنح
 -1يتم تقديم الطلبات لدى مكتب التعليم الدولي وفق المواعيد المعلنة لكل جامعة  ،أو من خالل الموقع االلكتروني
للمؤسسة األكاديمية المستضيفة في حال كان التقدم للبرامج الكترونيا.
 -2ال يقبل الطلب إن لم يحقق شرط اللغة المطلوب في الجامعة المستضيفة على أن يتم تزويد مكتب التعليم الدولي
بوثيقة رسمية من المراكز المعتمدة تعزز ذلك.
 -3تطبق الشروط الواردة في تعليمات برامج التبادل الطالبي بين جامعة البترا والمؤسسات األكاديمية الشريكة
على كل من طلبة البكالوريوس والماجستير المتقدمين.
 -4يرفق بالطلب ما يلي :
 oإثبات مستوى اللغة .
 oكشف عالمات حتى تاريخه ووثيقة إثبات طالب.
 oموافقة ولي األمر أو الجهة المبتعثة للطالب .
 oثالث رسائل توصية من أعضاء هيئة تدريسية,في الكلية ممن قاموا بتدريس الطالب.
 oأي متطلبات أو وثائق تطلب من قبل المؤسسة األكاديمية الشريكة المستضيفة.
 -5يسمح للطالب بالتقدم إلى الجامعات التي تنطبق شروطها عليه فقط.
المادة ( :)4آلية اختيار المرشحين
 -1بعد انقضاء الموعد النهائي للتقدم بطلبات لكل جامعة مستضيفة تقوم اللجنة المكونة من كل من عميد القبول
والتسجيل مدير مكتب التمويل الخارجي ومدير مكتب التعليم الدولي باختيار المرشحين باالعتماد على المعدل
التراكمي مضروبا بمعامل التحويل لطلبة البكالوريوس والماجستير المبين في الجدولين المدرجين أدناه:
طلبة البكالوريوس:
التخصصات التي تطلب
التخصصات التي
مستوى الطالب (سنة)
( )10فصول
تطلب ( )8فصول
الخامسة
1.0
313

الرابعة
الثالثـــــة
الثانيــة

1.0
0.90
0.80

طلبة الماجستير:
عدد الساعات التي درسها الطالب بنجاح
 12ساعة معتمدة فأكثر
 9-6ساعات معتمدة
-2
-3
-4
-5
-6

0.90
0.80
0.70

معامل التحويل
1.0
0.90

يتم اختيار الطلبة وفق ترتيبهم في جداول المفاضلة لكل جامعة  ،وحسب األعداد المتاحة في االتفاقية .
في حال استحقاق الطالب للترشيح ألكثر من جامعة في الوقت نفسه ،يخيّر الطالب لتحديد الجامعة التي يرغب
في الترشح لها .
إذا سبق وأن ُر ّ
شح الطالب لمنحة في إحدى الجامعات المستضيفة ووافق عليها  ،فإنه ال ينظر في ترشيحه
لجامعات أخرى إال إذا ُرفض الترشيح من الجامعة التي ُرشح لها .
يقوم مكتب التعليم الدولي بإرسال الترشيحات إلى الجهة المعنية في الجامعات المستضيفة بعد إقرارها من قبل
رئيس الجامعة (المعنيين) ويكون القرار النهائي في قبول الترشيحات للمنح من صالحيات المؤسسات
األكاديمية الشريكة المستضيفة .
على الطلبة الذين تمت الموافقة عليهم من قبل المؤسسة المستضيفة استكمال اإلجراءات اإلدارية المعتمدة في
مكتب التعليم الدولي وتقديم الوثائق وتوقيع التعهدات الالزمة .
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أسس اختيار المشاركين في المشروع بعد الموافقة عليه واعتماده من قبل
االتحاد األوروبي
 -1يقوم منسق المشروع من خالل مدير مكتب التمويل الخارجي برفع تقرير لرئيس
الجامعة يبين فيه احتياجات المشروع من كوادر بشرية مع بيان مؤهالتهم ،وساعات
العمل المتوقعة من قبلهم ومراحل تنفيذ المشروع.
 -2يقوم الرئيس بـمخاطبة العمداء  /المدراء لغايات تنسيب من تنطبق عليهم الشروط
الخاصة بمتطلبات المشروع.
 -3بعد ورود التنسيبات من الجهات المعنية ،تحال هذه التنسيبات إلى اللجنة المكلفة بإدارة
المشروع تمهيدا الختيار المرشحين  .ويرفع بقوائمهم مع بيان مسوغات االختيارإلى
رئيس الجامعة إلقرارها.
 -4يقدم األعضاء المشاركون في المشروع تقارير دورية إلى اللجنة المكلفة بإدارة
المشروع والتي بدورها تزود أ.د .رئيس الجامعة بتقارير دورية عن اإلنجاز.
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أسس الموافقة على المشاريـع المقترحة
 -1يرفع أ.د .رئيس الجامعة المشاريع التي تم التنسيب بها من قبل كل من العميد /المدير ومدير
مكتب التمويل الخارجي إلى مجلس العمداء.
 -2يناقش مجلس العمداء المشاريع المقدمة بحضور كل من مقدم المشروع العميد  /المدير المعني
ومدير مكتب التمويل الخارجي لبحث إمكانية اعتمادها والموافقة عليها  ،بعد تقديم عرض
موجز عن المشروع من قبل مقدم المشروع مبينا فيه منفعة الجامعة من المشروع باإلضافة
إلى الكلف المالية المترتبة على الجامعة .
 -3يصدر مجلس العمداء قراره بخصوص المشروع مبينا بالقرار ما يلي:
أ -الموافقة أو عدم الموافقة على المشروع مع بيان األسباب.
ب -تحديد فيما إذا كانت الجامعة ستتحمل أي دعم مالي للمشروع من قبلها وتحديد سقوف
وقيم التمويل وجهات اإلنفاق.
ج -تشكيل لجنة إلدارة المشروع إداريا وماليا .
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خدمات جامعة البترا لذوي االحتياجات الخاصة
تهدف جامعة البترا إلى توفير بيئة تعليمية جامعية مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة ،وذلك من خالل
توفير بيئة تراعي الفروق الفردية لجميع األفراد ،وتوفر الدعم الالزم الكتساب المهارات الدراسية
الالزمة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،واالستخدام األمثل للتكنولوجيا المساعدة ،وتوفير اإلرشاد
األكاديمي والنفسي لهذه الفئة من المجتمع .كما وتلتزم جامعة البترا بالقوانين المعمول بها في هذا
الصدد ،وبقرارات مجلس التعليم العالي لذوي االحتياجات الخاصة ،وهي كما يلي:
أوالً :قانون حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة رقم ( )20لسنة  ،2017والذي يتضمن
المواد التالية:
مادة رقم (:)2
ي من المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية ،التي تقدم
تُعرف المؤسسة التعليمية بأنها أ ٌّ
خدمات أو برامج تعليمية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،أيا ً كانت جهة ترخيصها أو تسجيلها.
مادة رقم (:)21
" ال يجوز استبعاد الشخص على أساس اإلعاقة ،أو بسببها من مؤسسات التعليم العالي ،أو حرمانه
من دراسة أي من التخصصات المتاحة فيها ،وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات
ُ
تضمين متطلبات وصول األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة للتعليم العالي ،في
التعليمية التابعة لها
السياسات ،واإلستراتيجيات ،والخطط والبرامج ذات الصلة ،وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة،
واألشكال الميسرة ،وتوفير إمكانية الوصول الالزمة لضمان التحاق األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة في التخصصات المتاحة"
ثانيا ً :قرارات مجلس التعليم العالي التالية والمتضمنة:
قرار رقم  356في جلسه رقم :2006/19
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القاضي بالموافقة على قبول الطلبة األردنيين ذوي االحتياجات الخاصة ،تجسيرا ً إلى الجامعات
األردنية الرسمية والخاصة ،واستثنائهم من شرط ربط معدل امتحان الشامل (بحد أدنى)%65
مع معدل شهادة الثانوية العامة ،شريطة إحضار وثيقة طبية صادرة من مركز تشخيص اإلعاقات
التابعة لوزارة الصحة ،على أن تبين هذه الوثيقة فيما إذا كانت اإلعاقة سببا ً في تدني تحصيل الطالب
التعليمي ،وأن ال تقل نسبة اإلعاقة عن . %30
قرار رقم  388في جلسة رقم :2006/20
القاضي بعدم استبعاد الطلبات المقدمة للدراسة في برامج الدراسات العليا لطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة ،ومعاملتهم وفق األسس المعمول بها في برامج الدراسات العليا.
ولقد عرف المشرع األردني "المعاق" ،من خالل قانون األشخاص المعوقين لعام  ،2007بأنه" كل
شخص مصاب بقصو ر كلي أو جزئي مستقر في أي من حواسه ،أو قدراته الجسمية ،أو النفسية ،أو
العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية التعلم ،أو التأهيل ،أو العمل ،بحيث ال يستطيع تلبية متطلبات
حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين .وفيما يلي أنواع اإلعاقات المعتمدة بحسب تصنيف
لجنة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي ،والتقارير الخاصة بها:
 .1اإلعاقة البصرية :أن يحتوي التقرير الطبي مدى قوة اإلبصار في كل عين مع أفضل تصحيح
ممكن والمجال البصري ،وديمومة االحتياجات الخاصة.
 .2اإلعاقة السمعية :أن يحتوي التقرير مستوى ضعف السمع في كلتا األذنين مع أو دون
استخدام المعينات السمعية بعد إجراء العالج الطبي والجراحي إذا لزم ( على أن تحسب عتبة
السمع من الذبذبات  40000-2000 -1000-500هيرتز) ،وأن يكون التقرير الطبي صادرا ً
عن طبيب سمعيات ،أو أخصائي سمعيات ،و مصدقا ً من طبيب أنف و أذن وحنجرة.
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 .3اإلعاقة الحركية  :أن يحتوي التقرير طبيعة ودرجات االحتياجات الخاصة الحركية/
الجسدية الخاضعة لهذه الترتيبات ،وفقا ً للمعايير والضوابط ،والشروط الصادرة عن اللجنة
الطبية المختصة ،المشكلة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،وفقا ً لألنظمة والتعليمات
ال معمول بها .وفي كل األحوال ،يجب أن تكون هذه اإلعاقات على اختالف طبيعتها ودرجتها
خاضعة لتعريف اإلعاقة الوارد في قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم  20لسنة
.2017
 .4قصار القامة.
 .5اإلعاقة النفسية (الفصام العقلي  :ويحددها تقرير طبي صادر عن المركز الوطني للصحة
النفسية في العاصمة.
 .6اإلعاقة المتعددة :وتتضمن وجود أكثر من إعاقة واحدة كالحركية والسمعية مثالً.
 .7إعاقات أخرى :مثل صعوبات التعلم المحددة بما في ذلك عسر القراءة ،أو صعوبة تنسيق
حركات االطراف ،أو صعوبة التعامل مع األرقام والحسابات ،أو اضطراب نقص االنتباه ،أو
مرضى الصرع ،وبحسب تقرير طبي يوضح هذه الحاالت.
مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة:
تعاني هذه الفئات من ذوي االحتياجات الخاصة من مشاكل متعددة ،ففي حالة اإلعاقة البصرية مثالً،
توجد العديد من المشكالت التي تتعلق بالتنقل ما بين المباني ،والمشكالت المتعلقة باالمتحانات،
والمشكالت المرتبطة بالقراءة ،وطرائق التدريس ،وعملية تسجيل المقررات للفصل الدراسي،
وإجراء المشاريع ،وإعداد أوراق العمل .وفي حالة اإلعاقة السمعية ،توجد مشاكل تتعلق بكيفية إجراء
اإلرشاد االكاديمي لهذه الفئة ،باإلضافة إلى ضرورة توفير دعم نفسي ،وتدريب على النطق ،وترجمة
المحاضرات واالمتحانات إلى لغة اإلشارة ،وتوفير قاموس لغة اإلشارة .وهذا كله يتطلب تأمين بيئة
جا معية يتوفر فيها مناخ أكاديمي ،يستوعب احتياجات هؤالء الطلبة ،من حيث البيئة التحتية،
والخدمات الفنية ،والمساندة االجتماعية والنفسية ،وتطويع االمتحانات ،واألساليب والمناهج إن أمكن،
وعمل دورات في إدارة الوقت ومهارات الدراسة ،وخدمات متقدمة في القراءة والكتابة لبعض
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اإلعاقات ،وتقديم خدمات تكنولوجية مساندة متطورة ،وتقديم اإلرشاد النفسي لهذه الفئة ،وتوفير خدمة
المواصالت والنشاطات الالمنهجية ،وزيادة وقت االمتحان ،وتوفير خدمة تلخيص المحاضرات،
وتوفير خدمة الترجمة بلغة اإلشارة ،وتوفير مكتبة خاصة مزودة بوسائل تعليمية مساعدة ،واستخدام
نظام بريل ،وغيرها من الوسائل الضرورية ،وتوفير سكن في الجامعة إن أمكن ،وتأمين متطوعين
لمرافقة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،وتقديم تسجيالت صوتية للمحاضرات الخاصة بالمكفوفين،
وتضخيم المعلومات على شاشة الكمبيوتر ،وتحويل الكالم المطبوع إلى مسموع و العكس.
جامعة البترا و خدمة ذوي االحتياجات الخاصة:
وعليه ،فقد بادرت جامعة البترا ،من خالل عماداتها و كلياتها ،بتقديم مجموعة من التسهيالت لهذه
الفئة من ذوي االحتياجات الخاصة و على النحو التالي:

أوالً:عمادة القبول والتسجيل:
 .1قبول الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،ممن انهوا الثانوية العامة ،بواسطة مسجل يتم تحديده
في العمادة بشكل مباشر بجامعة البترا وبالتنسيق مع عمداء الكليات ورؤساء األقسام المعنية،
والذي ،يتخذ اإلجراء المناسب لتمكين وتوفير ما أمكن من سبل المساعدة للطالب ذي
االحتياجات الخاصة شريطة إحضار وثيقة طبية صادرة من اللجان ذات العالقة.
 .2قبول الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة تجسيرا ً إلى الجامعات األردنية ،وبحسب السياسة
العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة في الجامعات األردنية.
 .3يعفى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية أو السمعية من امتحان التوفل الستكمال الدراسات العليا.
 .4يحق للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية استبدال مقررات الحاسوب واإلحصاء بمقررات أخرى.
ثانيا ً:عمادة شؤون الطلبة:
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 .1توفر دائرة الخدمات الطالبية بعمادة شؤون الطلبة تقديم الدعم االرشادي لذوي االحتياجات
الخاصة.
 .2توفر عمادة شؤون الطلبة معلومات حول ذوي االحتياجات الخاصة على موقع عمادة شؤون
الطلبة.
 .3توجه عمادة شؤون الطلبة جزءا ً من برنامج تشغيل الطلبة ،لتوفير الدعم المطلوب لذوي
االحتياجات الخاصة ،من خالل توفير طالب لمساعدتهم بالتنسيق مع أقسامهم و كلياتهم،
وكذلك تشغيل هؤالء الطلبة ما أمكن.
 .4توفر عمادة شؤون الطلبة قاعات رياضية ،يمكن لذوي االحتياجات الخاصة استخدامها ،وتوفر
كذلك أنشطة ترفيهية ،ومعارض لذوي االحتياجات الخاصة.
 .5توفر عمادة شؤون الطلبة برامج تهيئة للمستجدين من ذوي االحتياجات الخاصة.
 .6توفر عمادة شؤون الطلبة ،بالتعاون مع مركز التطوير األكاديمي ،دورات تتعلق بلغة اإلشارة،
ولغة الصم ،ولغة بريل ،والحاسوب الناطق ،وفن الحركة )العصا البيضاء)
والتنقل (إذا اقتضت الحاجة لذلك) وبالتعاون مع المجلس األعلى لشؤون المعاقين.
 .7تضمين خدمات ذوي االحتياجات الخاصة في دليل الطالب.
 .8تقوم عمادة شؤون الطلبة بتقديم جوائز خاصة لذوي االحتياجات الخاصة في حفل التخريج.

ثالثا ً:كليات و مباني الجامعة وخدمة ذوي االحتياجات الخاصة:
 .1تقوم الكليات بتوجيه مساق خدمة المجتمع ،لتوفير دعم الطالب المسجلين لمقرر ما ،لمساعدة
زمالئهم من ذوي االحتياجات الخاصة.
 .2السماح للطلبة المكفوفين وضعيفي البصر بعمل تسجيل صوتي للمقررات ،من خالل اجهزة
هواتفهم النقالة ،أو عمل تصوير بواسطة الفيديو للمحاضرات ،في حال وجود مادة معروضه
بواسطة الداتا شو شريطة إرفاق تعهد بعدم استخدام التسجيل الصوتي او التصوير إال
لألغراض العلمية فقط.
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 .3توفير األقسام للمادة العلمية و الملخصات لذوي االحتياجات الخاصة قبل موعد الدراسة بوقت
كافٍ  ،ليتسنى لهم تحويلها إلى لغتهم (لغة اإلشارة أو لغة بريل) ويتم التنسيق مع المكتبة بهذا
الخصوص.
 .4منح الطالب ذوي االحتياجات الخاصة فترة زمنية مناسبة لإلجابة عن أسئلة االمتحانات.
 .5استخدام مرافقين (من طلبة مقرر خدمة المجتمع) أو من برنامج تشغيل الطلبة في عمادة شؤون
الطلبة ،أو من يحدده القسم من االداريين مثالً ،لمساعدة المكفوفين في اإلجابة عن أسئلة
االمتحانات المقالية ،وتحويلها إلى شفهية.
 .6توفير بدائل مناسبة لتقديم االمتحانات كقراءة االمتحان لضعيفي البصر ،من خالل استخدام
الحاسوب ،والتكبير للنصوص المكتوبة ،وإعداد درجة اإلضاءة المناسبة.
 .7تأهيل البنية التحتية في الجامعة الستقبال االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وذلك من خالل
توفير الممرات والمصاعد والمرافق صحية ،وتوفير بطاقات استخدام المصاعد لهذه الفئة.
رابعاً :المكتبة
 .1قيام المكتبة بتكييف أجهزة الكمبيوتر للتوافق مع ضعيفي البصر.
 .2توفير المكتبة قواعد بيانات صوتية للباحثين من المكفوفين.
 .3توفير المكتبة كتب ثقافية ومنهجية بلغة بريل للمكفوفين ،وبحسب توصيات القسم المعني.
 .4توفير المكتبة برامج القراءة اإللكترونية لضعاف البصر (متوفرة ضمن قواعد بيانات جامعة
البترا).
 .5توفير المكتبة أجهزة حاسوب ناطقة ومكبرة للمكفوفين وضعيفي البصر.
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