
 

 2018لسنة  18قانون الجامعات األردنية رقم  

 قانون الجامعات االردنية 25لمادة  ا

%( مل  موانن الا السلنومة مل  موارد لا 5تخصص الجامعة ما ال تقل  نسله ع  ل    . أ

( مل   ل ا القلانون ألضلااب الهللل العاملي ااال   لار 24المالية الواردة في الملادة  

ااإلمفلاد لالصلوع  الر در  لي الما سل يا االله، ورا   االنشا االمؤتماات العامية  

 اللر أن ال تقلل  النسللهة المخصصللة لاهلللل العامللي ااال   للار االنشللا االمللؤتماات 

 .(%1) %( اال تق  النسهة المخصصة لإلمفاد   3العامية     

 

. م م تلوم  الفائض مل  النسلهة المخصصلة افلك أ  لاق الفقلاة  أ( مل   ل   الملادة  .ب

اق د م الهلل العاملي ااال   لار ا ا للم تصلال ألبع أر لت ملنوات مل  لصالح صنه

 .تارمخ تخصيصاا ألي م  األضااب المنصوص  اياا في تاك الفقاة

 

%(  ار 2مخصص لاجامعة ال ي مضر  ار تأميساا  شا منوات فأ،ثا ما نسه ع   . ج

( مل   ل ا 24 األق  منوما مل  موانن الا السلنومة مل  موارد لا اللواردة فلي الملادة  

 .القانون إل ادة تأ ي  مهانياا اصيان اا اتلهمل تجايزاتاا االهنية ال ل ية فياا

 

 اتعهمبتع  2000( لسنة 9رقم  طبع النظاق المالي في  امعة اللسي     

 ( 28المادة  

لاعميه أا المهما  سب مق ضر الللاع صال مافة دائمة أا مؤق لة ألي مل  العلاماي   . أ

ال ا عي  لع في ال اية أا الو هة أا الهائاة أا الما،ز في الجامعلة ملم  المخصصلات 

 ال الية:الماصهة في المواننة ا لك إلنفاقاا في األضااب الاممية  

لمل  تق ضي طهيعة أ مالام صللال نفقللات نثامللة  دمنار مافة نفقات دائمة ال ت جاان مائة  .1

 مس ماة  اتسلهد دارماً  مو ب الفواتيا أا المطالهات المع مهة أا الوثائك.

مافة نفقات مؤق ة لامشلل امات أا تأدمللة أللهمات ال ت جللاان أمسللمائة دمنللار  اتسللهد  علله  .2

 ك معزنة.ان ااء الشااء أا تأدمة الخهمات  مو ب فواتيا اامصاالت أا اثائ

لعميه الهلل العامي صال مافة  لل  امي ألي م  الهلا ثي  اللاصلاي   الر د للم  .ب

مالي أل لاثام  افقا لألنظمة اال عايمات المعموع  اا في الجامعلة  الر أن ال ت جلاان 

 السافة مهاغ أمسمائة دمنار  اتسهد  سب األصوع.

أمسلمائة دمنلار مل  لاائيس في  االت أاصة الموافقة  ار صال مافة تزمله  الر   . ج

المخصصلات الماصللودة  ا للك ألي ملل  األضلااب المنصللوص  ايالا فللي الفقللاتي  

  أ ب( م      المادة افقاً أل  اماما. 

  



 2003لسنة   (41  نظاق رقم

 نظاق الهلل العامي في  امعة اللسي     طبع 

( لسنة  42 رقم قانون الجامعات األردنية الاممية  ( م 25صادر  مق ضر الفقاة  ا( م  المادة  

2001 

 (1 المادة  

( امعم   ع 2003 مسمر   ا النظاق  نظاق الهلل العامي في  امعة اللسي     طبع لسنة  

 م  تارمخ نشا  في الجامهة الاممية.

 (2 المادة  

تهع   لم  ما  أدنا   لاا  المخصصة  المعلاني  النظلاق  فلي   ا  اردت  ال الية  يثما  لا امات  م ون 

  لك: القامنة  ار ضيا 

 طلبع. امعة اللسي        الجامعللة:

   الجامعة.  العمهاء فيمجاس    المجاللس:

 الجامعللللللة.رئيس    الائيللس:

 (3 المادة  

مقصه  الهلل العامي ،   اه  امي ماهل اللر تنمية المعافة اإلنسلانية اتعم  الجامعة  ار  

 .  ا النظاق  أل  اقتنظيم شؤانع اد مع  مخ اف الومائ  المادمة االمعنومة االهشامة افقاً 

 (4المادة  

 ائامللة اللائيس أا مل    العامللي(الهللل    مجاس مسلمر  مجللاسمؤلف في الجامعة   . أ

منيهللع أطيللاً ا ضللومة أر علللة ملل  أ ضللاء الاي للة ال هرمسللية فللي الجامعللة مخ للار م 

 اا هة.المجاس لمهة من ي  قا اة لا جهمه لماة 

فيلع مل    أ،ثلالاائيس  ناًء  ار تنسيب مجاس الهلل العامي تعيي   ضو املافي أا   .ب

   اا هة.أارج الجامعة لمهة منة اا هة قا اة لا جهمه لماة 

 (5المادة  

 امي المااق االصب يات ال الية:م ولر مجاس الهلل الع

 .إلقاار ااق ااح ميامة الهلل العامي في الجامعة اأالوماتع ارفعاا الر المجاس   . أ

   ااقاار ا.النظا في مشاا ات الهلوث العامية   .ب

العاميلة اق ااح األمس ال فياة  لفظ  قوق الجامعة االهلا ثي  فيملا م عالك  لالهلوث   . ج

ال ي تجاي في الجامعة أا  مشلار، اا أا  ن لائه  ل   الهللوث ارفعالا اللر المجالس 

 إلقاار ا.

 النظا في ا انة المخطوطات المؤلفة االملققة االم ا مة  عه تقييماا اال وصية .د

 امت أمس ال عاان اال نسيك مت الجاات األأاى المعنيللة  الهلل العامي. . 

 الجامعة.مناقشة مخصصات الهلل العامي إلدرا اا في مواننة  .ا

 .قاما السنوي لعمادة الهلل العاميمناقشة ال  .ن

 (6المادة  

لامجاس  لناًء  ار تنسيب مجاس الهلل العامي المسل نه الر توصية مجاس ال اية امجاس  

أ ا  زئياً لاعم  في  القسلم فياا أن موافك  ار تفامغ  ضو  ي للة ال هرمس في الجامعة ،اياً 

 معي . مشااع  لل  امي 

 (7المادة  



المسا هات   اتقهملم  القيمة  العاميلة  لاهلوث  تشلجيعية  أا  تقهمامة  ممنح  وائز  أن  لامجاس 

 لنشا ا. 

 (8 المادة  

الهلل   تنظيلم شؤان  في  لك  النظاق  ما  أ  لاق   ا  ل نفي   البنمة  ال عايمات  المجاس  مصهر 

في   ال عايمات  العامي  تنص      أن  تقييمع  ار  ام ا عة  انشا   اد مع  اتشجيعع  الجامعة 

  ار ا وب ماا اة أأبقيات الهلل العامي اأ اافع. 

 (9 المادة  

 ار أن    2000لسلنة    (29 مالغر  نظاق الهلل العامي في  امعلة اللسللي     طللبع( رقلم  

الغاؤ ا أا ام ههاع   م م  المفعوع الر أن  الصادرة  مق ضا  ملارمة  ال عايمات االقاارات  تهقر 

   ا النظاق. أل  اقضيا ا  اا افقاً 

  



 ال عايمات ال نفي مة لنظاق الهلل العامي في  امعة اللسي     طبع 

 هلل العامي في ( م  "نظاق ال8صادرة    مجاس العمهاء  مق ضر المادة  

  امعة اللسي     طبع 

 (1المادة  

 ال عايمات ال نفي مة لنظاق الهلل العامي في  امعة اللسي   لل  طللبع لسللنة  ل  تسمر     ال عايمات  

 .01/01/2021م   اا ا  هاًء  امعم  (2021

 (2المادة  

المعاني   ال عايملات  ال لالية  يثمللا اردت في      تهع    أدنلا     المخصصة لاا م لون لا املات  لم  ما 

  لك: القامنة  ار ضيا 

 طلللبع. امعلللة اللسلي        الجامعلللة:

 الجامعلللللللة.رئيلللللس    :لائيلللسا

 الجامعللة.مجاس الهلللل العامي في    :المجاللس

 الجامعة. ميله الهللل العامللي في     :العميللله

 الجامعلللة.أي ،ايلة مل  ،ايلات     : ايلللةال

 ال ايللللة.لجنة الهللل العامي في    :الاجنلللة

 .مهما ما،ز  امي اا دائاة مخ صة   المهما:

 في الجامعة.  أا  ضو  ي ة الها ثي    ضو  ي ة ال هرمس   الها ل:

،   اه  امي ماهل اللر تنمية المعافة اإلنسلانية اتعمل   العامي:الهلل  

الجامعللة  اللر تنظلليم شللؤانع اد مللع  مخ اللف الومللائ  

   ال عايمات.   أل  اقالمادمة االمعنومة االهشامة افقاً 

 العامية   األ لاثد م 

 (3المادة  

الهلللل العامللي( مخ ار للا مجاللس ال ايللة اماا للر فياللا تمثيلل    لجنللة تسللمر  تُنشأ في ،  ،اية لجنللة  

 ال خصصات ااألقساق في ال اية.

 (4المادة  

 تُعطر األالومة لمشارمت الهلل العامّي المه ومة م  الجامعة ال ي ت نااع ما مأتي:

اصللنهاق   المومو ات الهلثية الوطنيّة ال ي ملهد ا المجاس األ ار لاعاوق اال  نولو يللا .1

 .ا مادة الهلل العامي االهرامات العايا في الجامعة لهلل العاميّ د م ا

 .مش بت المج مت الملاي اتاهية ا  يا اتع ال نمومة .2

تطوما القطا ات الصنا يّة االخهمية م  أبع نق  ال  نولو يا اتلسي  نو يللة المن جللات  .3

 االخهمات.

  ني اا ال ل ية.تطوما أنظمة  نهمية ل قييم اصيانة مهاني اماافك الجامعة ا .4

تطوما أنظمة ملومهة لاخهمات ال ي تقللّهماا الجامعللة فللي المجللاالت األ،ادمميللة ااإلدارمللة  .5

 االمالية.

 مشارمت األ لاث ال ي تعزن الهلل العامّي المش اك  ي  األقساق اال ايات. .6

 رفت مس وى  اامه الهرامات العايا ارفه المخ هاات  أ ازة ا امجيات م طورة. .7

 (5المادة  

 ك"اف  امي لل العامية  ار "نمو ج طاب د لم مشااع   األ لاثتقهق  ميت طاهات د م   .أ

 ال عايمات.النمو ج المافك  ا   

اليللع الها للل  اللل ي من ملليفي  اللة تعهد أقسلاق الها ثي  مقهق النمللو ج الللر رئلليس القسللم  .ب

 .األاع



 (6المادة  

ت الهللا ثون مأل الها ل الائيس نسخ ي  م  نمللو ج  م .أ “طاللب د للم مشللااع الهلللل  اموقللّ

المشار،ون  ميعام  ار النسخ ي  امللل فظ  نسللخة  امقللّهق النسللخة األأللاى الللر رئلليس 

 القسم المخ ص.

منظا مجاس القسم في مشااع الهلل  امههي مب ظاتع  وع أ مية المشااع اأ هافللع ا  .ب

اا في تنفي  المشللااع  األ اللزة  لقسم  أا ال اية( ال ي مس فاد منا  اإلم انات الم وافاة في

 ال جايزات  المواد  مسا ها الهلل  طاهة الهرامات العايا … الخ(.

مافت رئيس القسم الر  ميه ال اية رأي مجاس القسم في مشللااع الهلللل مللهاناً  لللك فللي  .ج

 الم ان المعّه لعُ في نمو ج “طاب د م مشااع الهلل  امل فظ  نسخة منعُ في القسم.

لهلل العامّي  ال اية في مشااع الهلل امافت مقّار ا رأي الاجنللة الللر  ميلله تنظا لجنة ا .د

 ال اية ُمهاناً في الم ان المعّه لعُ في نمو ج طاب اله م.

هاناً فللي الم للان المعللّه لللعُ فللي نمللو ج طاللب اللله م   .  مُلي   ميه ال اية الللر العميلله رأمللع مللُ

 امل فظ  نسخة منع في ال اية.

هان قللاار مجاللس الهلللل عاب العميلله  اللر مجالل م .ا س الهلللل العامللّي مشللااع الهلللل امللُ

 العامّي في الم ان المخصص ل لك في طاب اله م

 .العمهاء مجاسلاائيس لعامع  ار   العميه قاار مجاس الهلل العامي  مافت .ن

 (7المادة  

 :الهلل العامي في الجامعة ما ماي مشم  اله م المالي لامشااع م  ميزانية .أ

 مسا هم ( 3  له ا ار    م افأت مسا هي الهلل االفنيي  .1

 أ ازة امعهات .2

 مس اا ةلوانق   .3

 اأ هار اتلاي  .4

 دمنار( 1500  له ا ار   رموق نشا .5

 دمنار( 1000  له ا ار    امفا داأايتنقبت   .6

 دمنار( 1750  له ا ار   تنقبت امفا أار ي .7

 م فاقة.مصارمف  .8

ا للله ا اللر  العميلله % ل لل   نلله  موافقللة 10الر اأا  مللا ال مزملله  اللر     نهمجون النق  م    .ب

 المجاس.%  موافقة 30

 (8المادة  

،  الماا ت االاوانق االمعهات ال ي تش اى  ار  ساب مشارمت الهلل العامي ت ون ما للاً لاجامعللة 

 الجامعة.امم   ان تعار لاها ل للي  االن ااء م   ا  ع الياا ما داق  امبً في 

 (9المادة  

المشااع  .أ ماا    م   ما اة    ، ناامة  العم   نه  ميا  تقامااً     الائيس  الها ل  مُِعه 

ا ميه    الاجنة  قّهمع لاعميه م  أبع رئيس القسمهدة مسهقاً في نمو ج طاب اله م امُ المل

ا،شفاً   ليل    ال اية المشااع  م صاة  إنجان  أ ماع  م   تّم  لما  ال قاما  اماً  م ضم  

 . المصاافات الفعاية اأمة  لوث تم نشا ا أا قهولاا لانشا   ر تارمخع

الم .ب ان ااء  الائيس  نه  الها ل  الن ائه اال وصيات  مُِعه  م ضم   مفصبً  ناائياً  تقامااً  شااع 

اتافك   الفعايّة  ُاِ هْت(     األ لاثا،شفاً  المصاافات  لانشا  ان  قهولاا  أا  نشا ا  تّم  ال ي 

 .ا ميه ال اية  الاجنة قّهمع لاعميه م  أبع رئيس القسمامُ 

 (10المادة  

ه ومة في مجبت امؤتماات  اميّة  مجب  ار الها ثي  أن منشااا ن ائه مشارمت الهلل الم .أ

 .مل مة ام خصصة امع مهة في الجامعة



اضبق  م م   .ب "نمو ج  الغامة  لا    مع مه  نمو ج  العامي  مو ب  الهلل  د م  مشااع  اضبق 

امالياً" فنياً  ان    د م  لل  امي    المشااع        ناته  لهلل   لانشا   قهوع  أا  نشا   م م  عه 

 ارقم قاار اله م.  الجامعة لهلثللعشامطة أن م ،ا د م ق المه و الهلثي

 (11المادة  

تقييللم   .أ المجاس  لاهللم ولر  الناائي  أن   ال قاما  م   اي   الع  ماا   مس عي   م  

 ار تنسيب    الائيس  ناءً   مقا   م افأة مالية موافك  اياا  الجامعةم  أارج  االأ صاص  

 .م  المجاس

العامّي   .ب الهلل  مجاس  العميه  ار  قاار مَعاب  العميه  امَافت  لامشااع  الناائي  ال قاما 

 .مجاس الهلل العامّي لاائيس لعامع  ار المجاس

 (12المادة  

 .ال تزمه مهة تنفي  المشااع    من ي  م  تارمخ قاار المجاس مجب ان .أ

 شاااً. 12  ألمهاب مهارة  تمهمه مهة الهلل  ما ال م جاان  لامجاس  مجون .ب

 (13المادة  

 اآلتي:مجاي اقاار اله لللم اللللمالي لاهلل العامي  ار النلللو   .أ

( 2000 قاار م  الائيس  نلاء  ار توصية م  المجاس ا ا ،ان مهالغ اللله م ال م جلللاان   .1

 ألفي دمنار.

 قاار م  مجاس العمهاء في الجامعة  ناًء  ار توصية ملل  المجاللس ا ا ،للان مهاللغ اللله م  .2

 ار.( ألفي دمن2000مزمه  ار  

% ملل  5م جللاان مخصللص مجاللس الهلللل العامللي مهاغللاً ال   أ( الاضم ممللا ارد فللي الفقللاة  .ب

مللائ ي دمنللار  (200 ال ي تق  قيمللة اللله م  لل    األ لاثمواننة الهلل العامي له م مشارمت  

 العميه.ام ون اقاار اله م في     اللالة  قاار م  

النظاق المالي المعموع  ع فللي   المشااع ا سبمجاي صال اله م المالي افقاً لما أنجز في   .ج

 الجامعة.

 (14المادة  

موقللف أا مس ا ت اله م المقار لاها ل /الها ثي   قاار م  المجاس امصللادقة الللائيس  ايللع فللي 

 اآلتيلللة:اللاالت 

 انجللان الهلللل اا  للهق تنفيلل   فللي قنا للة المجاللس   قصلليا الها للل / الهللا ثي   اللر القيللاق  .أ

 المقارة.الماا   

 للللع.في ضلليا األا للع الل ي أصصت  اله م الماليثهلوت صال  .ب

 ار الاضم مما ارد في الفقاة  أ( ا  ب( م      المادة فاامجاس النظللا فللي  للاالت أأللاى  .ج

 مقهر ا أدت الر تعثا مشااع الهلل ااتخا  القاار المنامب.

 (15المادة  

 قهلل  آأللا مشااع د م  طاب م قهق أن الجامعة م  مه وق مشااع في الائيس  لاها ل  نمجو .أ

 مقلل  ال مللا أنجللز قلله م ون أن شامطة االاع مشاا ع الملهدة إلنجان  الزمنية  المهة  تن اي  أن

 . نجاح  ال نفي  قيه المشااع ماا   م  %(  75    

 الوقللت فللي األ،ثا   ار   مشاا ي   اال  مشارك  أا/ا  رئيس  ،ها ل  الها ل  مشارك  أن  مجون  ال .ب

 . اتع

 (16المادة  

 ،ما ماي:  ار د م مشااع ناًء  ار تنسيلب م  المجالس الموافقة   مجون لمجاس العمهاء

 .في الجامعة الماا،ز العاميةأا الجامعة موظفي  مقهق م  لل  .1



  لل مش اك  ي  الجامعة اأي مؤمسات أأاى  ات طهيعة  امية. .2

أا موظف في الجامعة مت فاد أا أي مؤمسلة  ات طهيعلللة  اميللة   ا ل مش اك  ي  لل   .3

 م  أارج الجامعة.

 (17المادة  

فللي مشللااع د للم الهلللل   " امي  تفاغ"  ا انة   ار  لاصاي ال  م   الها ل  ان مس ما  مجون .أ

 العامي ،ها ل مشارك.

 ا ا  صلل  الها للل الللائيس  اللر ا للانة "تفللاغ  امللي" فيجللب ان مسلل ههع  أ لله الهللا ثي  .ب

 المشار،ي .

 (18المادة  

مجون أن م اف مجاس العمهاء في الجامعة  ا لثاً أا أ،ثا م  الجامعلة لاقيلاق  هلل معي   نللاًء  اللر 

 منامهاً.مجاس  مهاء الجامعة شللااط اله م ل    الة  سب ما ماا    المجاس امقارتنسيب م  

 (19لمادة  ا

 ماللي:مق صا اله لم ألضااب السفلا الم عاك  مشللااع الهلل المه وق م  الجامعة  ار ما 

 ( ألف دمنللار.1000ثم  ال ل ،اة  ار أال مزمه المهاللغ  ار   .أ

 امهو ي .م  المياامات المقارة إلقامة الها ل  ار أال تزمه اإلقامة  ار   %( 50  .ب

م   لل    ب(   أارد في الفقاتي    اطهقاً لما ا،اً  م م د م مفا  ا ل اا ه ا ا ،ان الهلل مش .ج

 المادة.

 (20المادة  

ال ت م الموافقة  ار اله م ألضااب السفا الم عاك  مشااع الهلل اال ا ا  زن الطاب    للاب  .أ

رملللمي ملل  الجاللة الموفلله الياللا  الموافقللة  اللر املل قهاع مقللهق مشللااع الهللللل اتقللهمم 

 .إل لااء الهللال سايبت المطاو ة  

اقائيللاً الم  لللهات االمؤمسللات ال للي تسللمح تفي الفقاة  أ( م      الفقاة  ال مشمل  اإل لااء   .ب

 مناا.مصلادر ا امخطوطلاتاا ااالم فادة    لاها ثي   االطللبع  ار

 د للللم النشلللا 

 (21المادة  

االهرامات االمؤلفات اال ا مات االمخطوطات الملققة اميشار الللر   األ لاثته م الجامعللة نشا  

  ميعاا فيما  عه   امة "مخطوطة ".

 (22المادة  

( المافك  ا   ال عايمات امافللك  للع أر للت 2تقهق طاهلات د م النشا  ار نمو ج طاب د م النشلا د/

 الناائي.نسخ م  المخطوطة ال ي مااد د م نشا ا  ش ااا  

 (23المادة  

ملي  المجاس المخطوطلة الر مخ ص أا أ،ثا في الجامعة أا أار الا ل قييماللا اال نسلليب  نشلللا ا 

 أا  همع  مقا   م افأة مالية موافك  اياا الائيس  ناًء  ار تنسيب مل  المجاس.

 (24المادة  

 اآلتية:ور مطاب م  المخ صي  ال م  تلاع اليام المخطوطللات ألضااب ال قييم ا هاء الاأي في األم

 القيمة العامية لامخطوطة م   يل األصالة ااإلمافة الر المعافة. .أ

 الهلللل.أمالللوب  .ب



 (.الملققة   لامخطوطةال لقيك العامي  .ج

 أماوب ال ا مة ادق ع  لا  ب الم ا ملللة( امهى الفائهة الما وة م  نشا ال ا ملللة. .د

 الاغللة.ملللبمة  . 

 لانشا.صب ية المخطوطة   .ا

 (25المادة  

ه مقللهق م خ  المجاس قااراتع  شلأن اله م قه  نشا المخطوطة  في ملوء تقارملا المل مي   ام قيل

 مقهمو الطاب  ما مالللي: /

 مب ظلللات المجالللس. .أ

امللت  هللارة " نشللا  لله م ملل   امعللة اللسللي   لل  طللبع"  اللر ضللبل ال  للاب الللهاأاي  .ب

 االخار ي.

 الواردة في ال  للاب تعها    رأي الها لل ".امت  هللارة " اآلراء  .ج

 (26المادة  

%( م  ال  اليف ال ي م لمااا مقلهق / مقللهمو الطاللب 70م ون د م الجامعة  ما ال م جلاان   .أ

 .اأمسمائة دمنار( ألف 1500 اله م     مزمه   اان ال   النشا  ارلاطها ة أا 

أا الطها ة املل م دفللت قيمللة اللله م الللر  مخ ار العميه أفض  العااب المقهمة م  دار النشلا .ب

 مهاشاة.دار النشا أا الطها ة المخ ارة  

 تعود مسؤالية تهقيك الطها ة ام ا ع اا  ار مقهق/ مقهمي الطاب. .ج

مُشعلا المؤلللف العميلله أطيللاً  صللهار ال  للاب امُاملل  نسللخة ملل  اإلشللعار الللر مللهما م  هللة  .د

 الجامعة.

مائة نسخة ألضللااب اللفللظ ااإل للهاء اال هللادع مللت   (100مقهق المؤلف الر م  هة الجامعة   . 

 الجامعات االمؤمسات األأاى.

 (27المادة  

 مافللت رئيس المجاس توصليات المجاس الللر الائيلس لاموافقلة  اياا. .أ

 لي مم   هاد المخصصلات المالية.مجاي صال اله م المالي افقاً لانظلاق الما .ب

 (28المادة  

( 2افي     اللالة مقهق نمو ج طاللب د للم النشللا  د/  الموظفي  مجون قهللوع طاهات د م النشا م   

 مهملا الهائاة المخ صة  ال ي ملياع الر العميه لعامع  ار المجاس.  الر

 (29المادة  

مجون  قاار م  الائيس ا نلاًء  ار توصية ملل  المجاللس أن تنشللا الجامعللة مؤلفللاً قيمللاً أا تا مللة 

انة  ار نفق اللا مللم  ماسللاة ملل  منشلللورات الجامعللة ت صلللف  و لللهة فللي الشلل   الخللار ي مم 

 اآلتية:امشم    ا النوع م  النشا األ ماع 

 الل ي د م الللا الجامعلللة. األ لاث .أ

االهرامللات االمخطوطللات الملققللة ال للي ت ضملللل  امللافة مامللة الللر  األ لللاثالمؤلفلللات ا .ب

اب ال نملية في المما لللة األردنيلللة الااشللمية أاصللة االعللالم المعافة أا مخلهق نشللا ا أضا

 العا ي  امة.

ال ا مات الاصينة ال ي تنق   انللهاً ماماً م  المعافة اإلنسانيلة اللر الاغلة العا يللة أا ال للي  .ج

 تنق  الف ا العا ي األصي  الر الاغات األ نهية.

ال ي تجاي    ايف م  الجامعة  ا لك  عه تقييماا م    األ لاثاأل ماع العامية االهراملات ا .د

 قه  مخ ص أا أ،ثا. 

 اقائت المؤتللماات االنللهاات العامية ال ي تعقه ا الجامعة أا تشارك فياا. . 

 (30المادة  



االهرامات االمخطوطللات المقهمة لال ا الغلاب  سب األمللس المع مللهة   األ لاثم م تقييم   .أ

 العامي. لا قييم في  مادة الهلل

 دمنار.( أر عمائة 400( نسخة م  المخطوطة امهاغ  25المؤلف  معطر   .ب

 تعود ما ية المخطوطة ا ميت  قوق الطهت االنشا لاجامعة. .ج

 (31المادة  

مجون أن ته م الجامعة نشللا أطاا للة د، للورا  أ انتلللللاا أل للله أامجياللا  الللر أن تعاملل  معاماللة 

 اا اد م نشا ا.المخطوطات األأاى م   يل شااط تقهمم

 المنح المقهمة له م الهلل العامي م  أارج الجامعة 

 (32المادة  

تشم      ال عايمات المنللح ال ي تلص   اياا الجامعة م  اللخارج لغامات د لم الهلللل العامللي فللي 

 قوع معينللة أا له م  لوث  امية معينللة مقللوق  اللا  ا للل أا أ،ثللا فللي الجامعللة  امجللون اشللااك 

 .األ لاث ا ل أا أ،ثا م  أارج الجامعة في      

 (33المادة  

ر منلة م    ا النوع  الطامقللة ال ي تلهد ا الجالة صا هة المنلة   م م تقهمم الطاب لالصوع  ا

 العميه.  ار أن تام  نسخة م  الطاب الر 

 ( 34المادة  

ا لك  عه  الغامة  لا    منيهع  م   أا  الائيس  قه   م   المنح  صا هة  الجاات  مت  االتفاقيات  توقللت 

 المجاس. اقاار ا م  قه  

 ( 35المادة  

المالية األ  اق  ت عارب مت   تطهك  دامت ال  ما  الجامعة  في  المعموع  اا  المالية  إل ااءات الصال 

 ار أن تودع المنلة في  ساب أاص في  اع تقهمم المنلة مهاشاة   االتفاقية الشااط الواردة في  

 الجامعة. الر 

 ( 36المادة  

مليا  درامي     فصل     ، نااملة  في  تقامااً  الهلل   مشااع  منسك  أا  الائيس   الها ل  مقهق 

امجون أن تخصص لاها ل/أا لاها ثي  م افأة م  أص  القيمة    المصاافات مشااع الهلل اقائمة  

 اآلتي:ال اية المخصصة لمنلة المشااع الوا ه  ا لك  ار النلو 

 االتفاقية.ي   سب الشااط الواردة في م م تخصيص م افآت الها ل / الها ث .أ

المنلة ما نسه ع   .ب الجامعة م   المشااع مقا     20تق طت  القيمة اإل مالية لمواننة  % م  

الجامعللة   تسايبت  ام خهاق  انفقات  اإلدارمة  الشااط     ماالنفقات  مت  ت عارب  ال  دامت 

 . االتفاقية(الواردة في 

  للااءات االأ للااع 

 (37المادة  

تسج   امم الجامعة اامم الها لل أا الها ثيل   االش ااك  ااءة االأ ااع ال ي م وص  الياا ن يجة 

 ليل ت قامر الجامعة أر عي    مخ هااتاا أا    أهمات الجامعةلل ام عم  الها ل/ الها ثون فيع   

%( 60ائة  %( مل  أي دأ  تلققع تاك الهااءة ام قامر الها ل/ الها ثون م ي   الم40 المائة  

امخصص   الهأ    ال ي   %( 25 مل   األقسلاق  أا  القسم  في  الهلل  ألضااب  الجامعة  م   صة 

 الها ثون. من مي الياا الها ل أا 



 (38المادة  

الياا   م وص   ال ي  االأ ااع  الها ثي   االش لااك  ااءة  أا  الها ل  اامم  الجامعة  تسجلل   املم 

مهاشلاة   لي الجامعة  د م ع  الجامعلة أمسلي   اللمائة  ن يجلة  لل  ت قامر  أي 50ل  م    )%

أمسلي   اللمائة   الها ثلون  الها لل/  ام قاملر  الهااءة  تاك  تلققلع  الهأ     50دأ   م    )%

الياا    الجامعللة ألضااب%( م   صلة  25امخصلص   من مي  ال ي  األقساق  أا  القسم  في  الهللل 

 الها ثون. الها ل/ 

 (39المادة  

الج الها ثيل   تسلج   امم  أا  الها ل  اامم  االأ ااع     االشل ااك امعة  م   ااءة  ال ي اللصلة 

طاملك منلللة أار ية  االشل ااك   ليلل ت قامر   الجامعلللة   الياا ن يجة  لل د م ع    م وصل 

أمسي   المائة   أمسي   المائة 50الجامعلة  الها ثون  أا  الها ل  ام قامر  اللصللة   م    )%

%( م   صلة الجامعة ألضااب الهللل في القسللم أا األقساق 25الهأل   امخصص  %( م  50 

 الها ثلون.الها ل/  من ملي الياللاال ي 

 ؤتماات االنهاات أارج المما ة  ضور الم

 (40المادة  

 العامية.مخصص في ،   لاق مهاغ في مواننة الجامعة لغامات االش ااك في المؤتماات االنهاات 

 (41المادة  

م م االش ااك في المللؤتماات االنللهاات  قللاار ملل  الللائيس  نللاء  اللر تنسلليب  ميلله ال ايللة  .أ

 اية.اال المخ ص المس نه الر رأي مجاسي القسم  

  ار الها ل ال قهق  طاب المشار،ة قه  شاام  م  مو ه انعقاد المؤتما. .ب

 (42المادة  

مقهق   .أ أن  العامية  النهاات  أا  المؤتماات  في  لبش ااك  الم فاغ    الها لمش اط  الملاما  أا 

امش اط في    لك  ا ايع أن مهان ما مثهت    لاي ة المنظمة لامؤتما أا النهاة لثاً مقهوالً م  ا

 ماي: المقهق لامؤتما ما  الهلل

 ما قة.  ون قه قهق لمؤتما أا نهاة مأن ال  .1

 أأا.  ون منشور أا مقهوع لانشا في م ان مأن ال  .2

 االه، ورا  أ ون مس   م  رمال ي الما س يا مأن ال  .3

الملاما    أا   الها لالش ااك في المؤتماات أا النهاات العامية أن مقهق  لاموافقة  امش اط   .ب

 الم فاغ ما ماي: 

 ال ايةتقاما الاجنة العامية في  .1

 الهلل ،امب  .2

ا  Research gateفي    الها ل ساب   .3  )Google scholar الهيانات اقا هة   )

 الوطنية لاها ثي . 

 (43المادة  

 العامية:االنهاات ماا ر ما ماي لبش ااك في المؤتماات 

مم   .أ م   مانية  أا  أ،ادممية  امية  مؤمسة  م   امنظماً  م خصصاً  المؤتما  م ون  أن 

 . لاها لالهلثية  اتاال  مام

 النهاة. ار المشار،ة في المؤتما اا  اا الملاما الم فاغاها ل موافقة الجامعة ل .ب

اا الملاما الم فاغ    لاها ل مسمح  ( م      ال عايمات  44مت ماا اة ما ارد في المادة    .ج

 .اات  ار  ساب الجامعة لماة اا هة المشار،ة في مؤتماات انه



 الفص . الم اف  ال هرمس في الفص  الصيفي  ضور مؤتماات أبع  لك  لاها لال مجون  .د

صهرت  لك   .  ت ون  العامي    الها ل اال  أبع  فوق  فما  اإلن ار  تأدمهية  مس وى     قو ة 

 السا قي . 

 اال اية.مت اإلدارة االمشار،ة في نشاطات القسم  الها لمهى تعاان  .ا

 (44المادة  

 : اك في المؤتما أا النهاة ما مايالمش  لاها لمصال  .أ

( دمنار  شاماة  ميت النفقات للضور المؤتماات في الهاع العا ية 750 له اقصر مهاغ   .1

 . (االانه ا ا،س ان ا نغبدمشاالهاع االفامقية اتا،يا اقهاص ااماان 

مهاغ   .2 اقصر  في  قية داع  1500 له  المؤتماات  النفقات للضور  دمنار  شاماة  ميت   )

 . (العالم

اا الملاما الم فاغ المش اك    لاها ل أ ب  ال مصال     ار الاضم مما  اء في الفقاة  أ( .ب

 مع مس لقات مالية. في المؤتماات االنهاات ال ي تعقه داأ  المما ة األردنية الااشمية ا

مجون   .ج ال  المادة  م       الفقاة  أ(  نص  تنفي   الم فاغ    لاها لألضااب  الملاما  اا 

مقهر ا   أاصة  في  االت  اال  الوا هة  المالية  السنة  في  اا هة  ماة  م   أل،ثا  المشار،ة 

 الائيس. 

اك  اا الملاما الم فاغ المش   لاها ل أ ب  ال مصال     ار الاضم مما  اء في الفقاة  أ( .د

الااشمية  وامطة   األردنية  المما ة  أارج  تعقه  ال ي  االنهاات  المؤتماات   ال واص في 

   ار ان ال تزمه  امع مس لقات مالية  ام ثناء رموق المشار،ة  المؤتما"    ُعه"  المائي  

 . ( دمنار500    

 (45المادة  

% ملل  80ال ت جللاان  لاائيس أن مقللار مللنح المشللارك فللي المللؤتما أا النللهاة مللافة ماليللة ملللهدة

 ال عايمات.مجموع ام لقاقاتع الم وقعة  مو ب     

 (46المادة  

 موافقللة الللائيس  نللاء  اللر تنسلليب  الها لللمت ماا اة مصالة العم  في الجامعللة مجللون مشللار،ة 

مجاسللي القسللم اال ايللة فللي مللؤتما أا نللهاة دان أن ت لملل  الجامعللة أي  الللر رأيالعميلله المسلل نه 

  الهرامي. ار أن ال تزمه مهة المؤتما أا النهاة  ار أمهوع اا ه في الفص     نفقات 

 (47المادة  

م م تعه ة النمو ج المعه لا   الغامة  نه ال قهق  طاب االشلل ااك فللي مللؤتما اا نللهاة اتاملل   .أ

 .ل هقيقع ثم مافت لائيس الجامعة لاموافقة  ايع دة الهلل العامينسخة م  النمو ج لعما

تزاملله  مللادة الهلللل العامللي االهرامللات العايللا فللي  المشللارك فللي المللؤتما أا النللهاة اللر  .ب

 الجامعة  ما مثهت  ضور  الو ا ي لامؤتما في مهة أقصا ا أمهو ي  م  تارمخ  ودتع.

 اللوافز االجوائز السنومة 

 (48   المادة

تمنح الجامعة  أمسة( أنواع م  اللوافز االجوائز السنومة امم  آلية تقييم ملهدة ل لل  نللوع ملل  

 .    اللوافز

  (Articles)العامية  األ لاثنشا  وافز

 (49   المادة



ً  ل نشللا اللل ي في الجامعة لاها ل م افأة صالتُ    مصللنفةمل مللة ا  الميللة مجللبت  اميللة فللي ثللا

 :اآلتي ا ار النلو
 

 الشااط  د   /الم افأة   الم افأة ف ة 

 .معادلاما ما أا Science أا Nature مث  الماموقة العامية المجبت  • 3000 الماموقة  

ر
ال
أل
ا

 

 1500  ا( 

 :Web of Scienceالهلل المنشور في مجاة مفاامة في قوا ه  يانات   •

JCR  الاا معام  تأثيا ) (Impact Factor 5  فأ،ها 

   Scopus  (Q1)الهلل المنشور في مجاة تقت مم   •

 امع مه تارمخ نشا المجاة لاهلل 

 1250  ب( 

 ,Review articleالماا عة العامية اا المالوظة العامية  ال قاما الفني   •

short communication, technical report, scientific note)  )

( Web of Science: JCRالمنشور في مجاة مفاامة في قوا ه  يانات   

 فأ،ها  Impact Factor  5) الاا معام  تأثيا  

 Q1  Scopusفي مجاة تقت مم   ةالمنشور  الماا عة العامية •

 امع مه تارمخ نشا المجاة لاهلل 

ية
ان
لث
ا

  
 

 1000  ا( 

 :Web of Scienceالهلل المنشور في مجاة مفاامة في قوا ه  يانات   •

JCR  الاا معام  تأثيا ) (Impact Factor  5الر اق  م    1-م. 

 Q2  Scopus الهلل المنشور في مجاة تقت مم   •

 امع مه تارمخ نشا المجاة لاهلل 

 750  ب( 

 ,Review articleالماا عة العامية اا المالوظة العامية  ال قاما الفني   •

short communication, technical report, scientific note)  )

(  Web of Science: JCRالمنشور في مجاة مفاامة في قوا ه  يانات   

 5الر اق  م     1-م  Impact Factor) الاا معام  تأثيا  

   Q2 Scopus  في مجاة تقت مم  ةالمنشور  الماا عة العامية •

 امع مه تارمخ نشا المجاة لاهلل 

ثة 
ال
لث
ا

 

 300  ا( 

 :Web of Scienceمجاة مفاامة في قوا ه  يانات  الهلل المنشور في  •

JCR  الاا معام  تأثيا ) (Impact Factor   1اأق  م    0أ،ها م 

   Scopus   (Q3) الهلل المنشور في مجاة تقت مم    •

 امع مه تارمخ نشا المجاة لاهلل 

  ب( 
200 

 

 ,Review articleالماا عة العامية اا المالوظة العامية  ال قاما الفني   •

short communication, technical report, scientific note)  )

(  Web of Science: JCRالمنشور في مجاة مفاامة في قوا ه  يانات   

 1اأق  م   0أ،ها م    Impact Factor) الاا معام  تأثيا  

   Q3  Scopusفي مجاة تقت مم   ةالمنشور  الماا عة العامية •

 تارمخ نشا المجاة لاهلل امع مه  

  وافز نشا ، اب 

 (50   المادة

ً  اللل ي نشللا لاها للل صللالمُ  ً  أ،ثللا أا ، ا للا نشللا  الميللة مع مللهة  فللي دار امنشللوراً  مل مللا

(Cambridge University press, Taylor and Francis, Elsevier, 

Springer, Wiley-Blackwell, Routledge, Oxford Press)  لغامللات ال اقيللة فللي

 أردني ل   ، اب.   دمنار (1000  مقهار ا مالية الجامعة م افأة

 (51   المادة

 مع مللهة  الميللة نشللا فللي دار امنشللور مل للم فللي ، للاب أ،ثللا أا فصللب ال ي نشا لاها ل صالمُ 

(Cambridge University press, Taylor and Francis, Elsevier, 



Springer, Wiley-Blackwell Routledge, Oxford Press)  لغامللات ال اقيللة فللي

  أردني ل   فص  منشور. دمنار (250) مقهار ا   مالية الجامعة م افأة

 (52   المادة

 شللاط أن م للون ال  للاب  (أ،ثللا ، ا اً  أا ىم  الاغة العا ية الر لغة أأا ال ي تا م لاها ل صالمُ 

 ً  ,Cambridge University press) نشللا  الميللة امنشللوراً فللي دار الم للا م مل مللا

Taylor and Francis, Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, 

Routledge, Oxford Press)مقللهار ا ماليللة ( مع مهة لغامات ال اقيللة فللي الجامعللة م افللأة 

 ، اب. أردني ل   دمنار (1000 

 (53   المادة

 شللاط أن م للون  (أ،ثللا ال ي تا م الللر الاغللة  ا يللع ملل  الاغللات االأللاى ، ا للاً  أا لاها ل صالمُ 

 ً  ماليللة امنشللوراً فللي دار نشللا مع مللهة لغامللات ال اقيللة فللي الجامعللة م افللأة ال  اب الم ا م مل ما
 ، اب. أردني ل   دمنار (500  مقهار ا

 االأ ااع  وافز  ااءة 

 (54   المادة

  الميللة اأ للااع ةهللااءلفي الجامعللة المسللج   لاها ل( دمنار 5000مقهار ا   مالية تُصال م افأة
أا ا للهى   امعة اللسي     طبع في ،  م  الوالمات الم لللهة األمام يللة أا ،نللها م  أبع مسجاة

 امعللة  أمللماألارا للي أا املل االيا أا اليا للان  اللر أن م للون مللم   للااءة االأ للااع  االتلللادداع 

 اللسي     طبع.

 (55   المادة

 ملايللة اأ للااعة هللااءلفللي الجامعللة المسللج   لاها ل( دمنار 1000مقهار ا   مالية صال م افأةتُ 
 للااءة االأ للااع أمللم  امعة اللسي     طبع  ار أن م ون مم   م  أبع مسجاة  سب األصوع

  امعة اللسي     طبع.

 االم شااد  وافز 

 (56   المادة

تم نشا  فللي  ال ي ثعال ي تم االم شااد  هل لاها لصال الماة اا هة لاهلل الوا ه م افأة مالية تُ 

 افقاً لآلتي. امع مه تارمخ نشا المجاة لاهلل(  ( منوات 3أا  آ

 د   قيمة الم افأة الوا ه  هد ماات اإلشارة لاهلل  الاقم 

1.  25-50 
Thomson Reuters OR Scopus 250 

Google Scholar OR Research Gate 125 

2.  51-75 
Thomson Reuters OR Scopus 500 

Google Scholar OR Research Gate 250 

 فأ،ثا  76  .3
Thomson Reuters OR Scopus 750 

Google Scholar OR Research Gate 375 

  ا ل  أفض   وافز

 (57   المادة



،جائزة أفضلل   ا للل فللي الجامعللة  ليللل ت للون ( دمنار أردني  1000مالية مقهار ا    م افأةصال  تُ 

مللنح ،للب منامللا شللاادة مال ايللات اإلنسللانية ااال  ما يللة  ا  فللي  االثانيللة  اا هة في ال ايات العامية

ً  ا لك تقهما   اآلتية: لامعاميا افقا

 

 النسهة  المعيار  الاقم 

 % 50 مجموع نقاط األاراق المنشورة في مجبت  المية مصنفة   سب تعايمات ال اقية  الجامعة   .1

 % 25 المنشورة   األ لاث هد اإلم شاادات     .2

 % 10 تأليف ال  ب اال ا مة ااءات االأ ااع ا  .3

 %5 االملاية  الهالية الجوائز  هد  .4

 %5 الجامعة   صة الجامعة فياا( أارج م   الممولة المشارمت مجموع قيمة  .5

 %5  هد طاهة الهرامات العايا ال م  أشال  ايام   .6

 ا  اق  امة 

 (58المادة  

 :اآلتي النلو  ار المالية اللوافز تونع الهلل في  ا ل م  أ،ثا ا ود  اعفي  . أ

  هد الها ثي  
 تاتيب الها ل 

 الخامس  الاا ت  الثالل  الثاني  االاع 

1 100  % - 

2 60  % 40  % - 

3 50  % 30  % 20  % - 

4 40  % 30  % 20  % 10  % - 

ً  % لهاقي الها ثي  20 %  20 %  25 %  35 فأ،ثا  5   ميعا

 

 معام  تخاج  مشااع أا  ايا درامات طالب رمالة م  مس بً  العامي المن ه ،ان  اع في .ب

 الفقاة  أ(.  في مهي   و ،ما المشار،ي   الها ثي   ار الم افأة اتونع ،ها ل أاع الطالب

 م  لاها ثي   اللوافز صالتُ  الجامعة  أارج م   العامي  المن ه   ار  ا ثي  ا ود  اع في . ج

في   مهي   و ا،ما الهلل  ار  أممائام تاتيب   ار  ناءً  الم افأة قيمة  اتلهد فقط الجامعة

 الفقاة  أ(. 

 (59المادة  

 مهي  اللصوع  ار در ة  امية.ال تُصال  وافز    اإلن اج العامي ال ي نُشا في  .أ

ال ملسب لاها ل مم  اإلن اج العامي المقهق لالوافز أ،ثا م   لل اا ه في مجاع اا للهة  .ب

 الثانية.الف ة أا  ،انت م  مجبت الف ة األالر منوما اال ا ا

 (60المادة  

 ز:ف والالشااط العامة لا قهق لا

هوع الهلل لانشا ا نه تقللهمم طاللب أن م ون الم قهق  ضو  ي ة تهرمس في الجامعة  نه ق  .أ

 .اللوافز

اللسللي   لل  طللبع ،م للان منفللاد لعملل   ضللو الاي للة ال هرمسللية  ،ا امللم  امعللة أن مللُ  .ب

 Affiliation  )اللر المنلل ه العامللي   افي  للاع تعللهد الجامعللات   ار األ ماع المنشورة 

 فيصال ما ماي:  المنشور

في       50 .1 المقارة  اللوافز  قيمة  م   اللسي     %  ،انت  امعة  ا ا  ال عايمات 

 . طبع  ي الجامعة األالر ال ي من سب الياا  ضو  ي ة ال هرمس



% م  قيمة اللوافز المقارة في     ال عايمات ا ا لم ت    امعة اللسي       25 .2

 . طبع  ي الجامعة األالر ال ي من سب الياا  ضو  ي ة ال هرمس

 لمنشور.صال اللوافز لماة اا هة لاهلل اتُ  .ج

ال مجون ألي  ا ل  ص   ار  ائزة أفض   ا ل أن م قهق لاا لماة أأاى اال  عه أن م قهق  .د

  إن اج  امي  همه.

ت ة الزائللام  لقضللاء اصال م اف ع ماليع    النشا العامللي ا ا ،للان الها للل ملل  األملل ال تُ  . 

،ا امللم جامعللة  اللر أن ملل الجامعة  ام ثناء ملل  منجللز  لثللع فللي  الا انة تفاغ  امي في  

 مم   نوان الهلل.   طبع  امعة اللسي  

 .2019قه نُشا قه   اق  صال م اف ع ماليع    النشا العامي ا ا ،ان الهلل ال تُ  .ا

 ا ا طاب الها ل رموق نشا لاهلل المعني  ف لسم الاموق م  قيمة اللوافز ل لك الهلل. .ن

 (61المادة  

ا ا ،ان المن ه العامي المنشور منهثقاً م  مشااع  لل  امي مه وق م  الجامعة فيشلل اط اإلشللارة 

 .ألضااب السيا في ا ااءات صال اللوافز الهللالر  لك في  

 (62المادة  

 . ناًء  ار تنسيب م  المجاس مجاس العمهاءالمالية  قاار م    اللوافز  ميت صالتُ  .أ

 في مواننة الجامعة. الهلل العامي مخصصاتم   ميت اللوافز المالية  تُصال .ب

 (63المادة  

أا أمة اش االت تنشأ      ماد فياا نص في     ال عايمات  لممهّت مجاس العمهاء في اللاالت ال ي  

 تطهيقاا. 

 (64المادة  

 تاغي     ال عايمات أي تعايمات أا قاارات ما قة أأاى ت عارب معاا.

 

 07/07/2021أأا تلهمل 


