
  

 2018لسنة  18قانون الجامعات األردنية رقم  

 قانون الجامعات االردنية 25لمادة  ا

( مة  مواننناةا السةنومة مة  موارد ةا %5تخصص الجامعةة مةا ال ت ةس نسةعن   ة    . أ

( مة   ة ا ال ةانون ألضةااب العلةل العامةي ااال ن ةار 24المالية الواردة في المادة  

ااإلمفةاد لالصةوع  اةر در نةي الما سةنيا االةه،نورا   االنشا االمؤتماات العامية  

 اةةر أن ال ت ةةس النسةةعة المخصصةةة لاعلةةل العامةةي ااال ن ةةار االنشةةا االمةةؤتماات 

 .(%1) ( اال ت س النسعة المخصصة لإلمفاد   %3العامية     

 

. منم تلومس الفائض مة  النسةعة المخصصةة افةك أ  ةاق الف ةاة  أ( مة   ة   المةادة  .ب

اق د م العلل العامةي ااال ن ةار ا ا لةم تصةال أةبع أر ةت مةنوات مة  لصالح صنه

 .تارمخ تخصيصاا ألي م  األضااب المنصوص  اياا في تاك الف اة

 

(  اةر %2مخصص لاجامعة الني مضر  ار تأميساا  شا منوات فأ،ثا ما نسةعن    . ج

( مة   ة ا 24 األقس منوما مة  مواننناةا السةنومة مة  موارد ةا الةواردة فةي المةادة 

 .ال انون إل ادة تأ يس معانياا اصيانناا اتلهمل تجايزاتاا االعنية النلنية فياا

 

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

 ( 28المادة  

لاعميه أا المهما  سب م نضر الةلاع صال مافة دائمة أا مؤقنة   ألي م  العاماي   . أ

النا عي  ل  في ال اية أا الو هة أا الهائاة أا الما،ز في الجامعةة مةم  المخصصةات 

 النالية:الماصهة في المواننة ا لك إلنفاقاا في األضااب الاممية  

لمة  ت نضي طعيعة أ مالام صةةال نف ةةات نثامةةة  دمنار مافة نف ات دائمة ال تنجاان مائة  .1

 مسنماة  اتسةهد دارماً  مو ب الفواتيا أا المطالعات المعنمهة أا الوثائك.

مافة نف ات مؤقنة لامشةةنامات أا تأدمةةة أةةهمات ال تنجةةاان أمسةةمائة دمنةةار  اتسةةهد  عةةه  .2

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

لعميه العلل العامي صال مافة  لل  امي ألي م  العةا ثي  اللاصةاي   اةر د ةةم  .ب

مالي أل لاثام  اف ا لألنظمة االنعايمات المعموع  اا في الجامعةة  اةر أن ال تنجةاان 

 السافة معاغ أمسمائة دمنار  اتسهد  سب األصوع.

أمسةمائة دمنةار مة  لاائيس في  االت أاصة المواف ة  ار صال مافة تزمةه  اةر   . ج

المخصصةات الماصةةودة  ا لةك ألي مةة  األضةااب المنصةةوص  اياةا فةةي الف ةةاتي  

  أ ب( م      المادة اف اً أل  اماما. 

  



 2003لسنة  (41  نظاق رقم

 نظاق العلل العامي في  امعة اللسي     طبع 

( لسنة  42 رقم قانون الجامعات األردنية الاممية  ( م 25صادر  م نضر الف اة  ا( م  المادة  

2001 

 (1 المادة  

( امعمس    2003 مسمر   ا النظاق  نظاق العلل العامي في  امعة اللسي     طبع لسنة  

 م  تارمخ نشا  في الجامهة الاممية.

 (2 المادة  

تهع   لم  ما  أدنا   لاا  المخصصة  المعةاني  النظةاق  فةي   ا  اردت  النالية  يثما  لا امات  م ون 

  لك: ال امنة  ار ضيا 

 طةبع. امعة اللسي        الجامعةةة:

   الجامعة.  العمهاء فيمجاس    المجاةةس:

 الجامعةةةةةةة.رئيس    الائيةةس:

 (3 المادة  

م صه  العلل العامي ،س  اه  امي ماهل الةر تنمية المعافة اإلنسةانية اتعمس الجامعة  ار  

 .  ا النظاق  أل  اقتنظيم شؤان  اد م   مخناف الومائس المادمة االمعنومة االعشامة اف اً 

 (4المادة  

 ائامةةة الةائيس أا مة    العامةةي(العلةل    مجاس مسةمر  مجةةاسمؤلف في الجامعة   . أ

منيعةة  أطيةةاً ا ضةةومة أر عةةةة مةة  أ ضةةاء الاي ةةة النهرمسةةية فةةي الجامعةةة مخنةةار م 

 اا هة.المجاس لمهة منني  قا اة لانجهمه لماة 

فية  مة    أ،ثةالاائيس  ناًء  ار تنسيب مجاس العلل العامي تعيي   ضو امةافي أا   .ب

   اا هة.أارج الجامعة لمهة منة اا هة قا اة لانجهمه لماة 

 (5المادة  

 امي المااق االصب يات النالية:منولر مجاس العلل الع

 .إلقاار ااقنااح ميامة العلل العامي في الجامعة اأالومات  ارفعاا الر المجاس   . أ

   ااقاار ا.النظا في مشاا ات العلوث العامية   .ب

العاميةة اقنااح األمس ال فياة  لفظ   وق الجامعة االعةا ثي  فيمةا منعاةك  ةالعلوث   . ج

الني تجاي في الجامعة أا  مشةار،ناا أا  ننةائه  ة   العلةوث ارفعاةا الةر المجاةس 

 إلقاار ا.

 النظا في ا انة المخطوطات المؤلفة االمل  ة االمنا مة  عه ت ييماا االنوصية .د

 امت أمس النعاان االننسيك مت الجاات األأاى المعنيةةة  العلل العامي. . 

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

 . اما السنوي لعمادة العلل العاميمناقشة الن .ن

 (6المادة  

لامجاس  ةناًء  ار تنسيب مجاس العلل العامي المسةننه الر توصية مجاس ال اية امجاس  

أ ا  زئياً لاعمس في  ال سةم فياا أن موافك  ار تفامغ  ضو  ي ةةة النهرمس في الجامعة ،اياً 

 معي . مشااع  لل  امي 

 (7المادة  



المسا هات   ات همةم  ال يمة  العاميةة  لاعلوث  تشةجيعية  أا  ت همامة  ممنح  وائز  أن  لامجاس 

 لنشا ا. 

 (8 المادة  

العلل   تنظيةم شؤان  في  لك  النظاق  ما  أ  ةاق   ا  لننفي   البنمة  النعايمات  المجاس  مصهر 

في   النعايمات  العامي  تنص      أن  ت ييم   ار  امنا عة  انشا   اد م   اتشجيع   الجامعة 

  ار ا وب ماا اة أأبقيات العلل العامي اأ ااف . 

 (9 المادة  

 ار أن    2000لسةنة    (29 ماةغر  نظاق العلل العامي في  امعةة اللسةةي     طةةبع( رقةم  

الغاؤ ا أا امنعهاع   منم  المفعوع الر أن  الصادرة  م نضا  مةارمة  النعايمات اال اارات  تع ر 

   ا النظاق. أل  اقضيا ا  اا اف اً 

  



 النعايمات الننفي مة لنظاق العلل العامي في  امعة اللسي     طبع 

 علل العامي في ( م  "نظاق ال8صادرة    مجاس العمهاء  م نضر المادة  

  امعة اللسي     طبع 

 (1المادة  

 النعايمات الننفي مة لنظاق العلل العامي في  امعة اللسي   ةة  طةةبع لسةةنة  ة  تسمر     النعايمات  

 .01/01/2021م   اا ا نهاًء  امعمس  (2021

 (2المادة  

المعاني   النعايمةات  النةالية  يثمةةا اردت في      تهع    أدنةا     المخصصة لاا م ةون لا امةات  لم  ما 

  لك: ال امنة  ار ضيا 

 طةةةبع. امعةةةة اللسةي        الجامعةةةة:

 الجامعةةةةةةةة.رئيةةةةةس    :لائيةةةسا

 الجامعةةة.مجاس العلةةل العامي في    :المجاةةس

 الجامعة. ميةه العلةل العامةةي في     :العميةةةه

 الجامعةةةة.أي ،ايةة مة  ،ايةات     : ايةةةةال

 ال ايةةةةة.لجنة العلةل العامي في    :الاجنةةةة

 .مهما ما،ز  امي اا دائاة مخنصة   المهما:

 في الجامعة.  أا  ضو  ي ة العا ثي    ضو  ي ة النهرمس   العا ل:

،س  اه  امي ماهل الةر تنمية المعافة اإلنسةانية اتعمةس  العامي:العلل  

الجامعةةة  اةةر تنظةةيم شةةؤان  اد مةة   مخناةةف الومةةائس 

   النعايمات.   أل  اقالمادمة االمعنومة االعشامة اف اً 

 العامية   األ لاثد م 

 (3المادة  

العلةةل العامةةي( مخنار ةةا مجاةةس ال ايةةة اماا ةةر فياةةا تمثيةةس   لجنةةة تسةةمر  تُنشأ في ،س ،اية لجنةةة  

 النخصصات ااألقساق في ال اية.

 (4المادة  

 تُعطر األالومة لمشارمت العلل العامّي المه ومة م  الجامعة الني تننااع ما مأتي:

اصةةنهاق   المومو ات العلثية الوطنيّة الني ملهد ا المجاس األ ار لاعاوق االن نولو يةةا .1

 .ا مادة العلل العامي االهرامات العايا في الجامعة لعلل العاميّ د م ا

 .مش بت المجنمت الملاي اتاعية ا نيا ات  الننمومة .2

تطوما ال طا ات الصنا يّة االخهمية م  أبع ن س الن نولو يا اتلسي  نو يةةة المننجةةات  .3

 االخهمات.

  نيناا النلنية.تطوما أنظمة  نهمية لن ييم اصيانة معاني اماافك الجامعة ا .4

تطوما أنظمة ملومعة لاخهمات الني ت ةةّهماا الجامعةةة فةةي المجةةاالت األ،ادمميةةة ااإلدارمةةة  .5

 االمالية.

 مشارمت األ لاث الني تعزن العلل العامّي المشناك  ي  األقساق اال ايات. .6

 رفت مسنوى  اامه الهرامات العايا ارفه المخنعاات  أ ازة ا امجيات منطورة. .7

 (5المادة  

 ك"اف  امي لل العامية  ار "نمو ج طاب د ةم مشااع   األ لاثت هق  ميت طاعات د م   .أ

 النعايمات.النمو ج المافك  ا   

اليةة  العا ةةل  الةة ي مننمةةيفي  الةة تعهد أقسةاق العا ثي  م هق النمةةو ج الةةر رئةةيس ال سةةم  .ب

 .األاع



 (6المادة  

ت العةةا ثون مأل العا ل الائيس نسخني  م  نمةةو ج  م .أ “طاةةب د ةةم مشةةااع العلةةل  اموقةةّ

المشار،ون  ميعام  ار النسخني  املةةنفظ  نسةةخة  ام ةةّهق النسةةخة األأةةاى الةةر رئةةيس 

 ال سم المخنص.

منظا مجاس ال سم في مشااع العلل  امعهي مب ظات   وع أ مية المشااع اأ هافةة  ا  .ب

اا في تنفي  المشةةااع  األ اةةزة  ل سم  أا ال اية( الني مسنفاد منا  اإلم انات المنوافاة في

 النجايزات  المواد  مسا ها العلل  طاعة الهرامات العايا … الخ(.

مافت رئيس ال سم الر  ميه ال اية رأي مجاس ال سم في مشةةااع العلةةل مةةهاناً  لةةك فةةي  .ج

 الم ان المعّه ل ُ في نمو ج “طاب د م مشااع العلل  املنفظ  نسخة من ُ في ال سم.

لعلل العامّي  ال اية في مشااع العلل امافت م ّار ا رأي الاجنةةة الةةر  ميةةه تنظا لجنة ا .د

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

هاناً فةةي الم ةةان المعةةّه لةة ُ فةةي نمةةو ج طاةةب الةةه م   .  مُليس  ميه ال اية الةةر العميةةه رأمةة  مةةُ

 املنفظ  نسخة من  في ال اية.

هان قةةاار مجاةةس العلةةل عاب العميةةه  اةةر مجاةة م .ا س العلةةل العامةةّي مشةةااع العلةةل امةةُ

 العامّي في الم ان المخصص ل لك في طاب اله م

 .العمهاء مجاسلاائيس لعام   ار   العميه قاار مجاس العلل العامي  مافت .ن

 (7المادة  

 :العلل العامي في الجامعة ما ماي مشمس اله م المالي لامشااع م  ميزانية .أ

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

 أ ازة امعهات .2

 مسناا ةلوانق   .3

 اأنعار اتلايس .4

 دمنار(  1500  له ا ار   رموق نشا .5

 دمنار( 1000  له ا ار    امفا داأايتن بت   .6

 دمنار(  1750  له ا ار   تن بت امفا أار ي .7

 منفاقة.مصارمف  .8

 %30ا له ا اةةر    العميه ل س  نه  مواف ة    %10الر اأا  ما ال مزمه  ار     نهمجون الن س م    .ب

 المجاس. مواف ة 

 (8المادة  

،س الماا ت االاوانق االمعهات الني تشناى  ار  ساب مشارمت العلل العامي ت ون ما ةةاً لاجامعةةة 

 الجامعة.امم   ان تعار لاعا ل للي  االننااء م   ا ن  الياا ما داق  امبً في 

 (9المادة  

المشااع  .أ ماا س  م   ما اة  ،س  ناامة  العمس  نه  ميا  ت امااً     الائيس  العا ل  مُِعه 

ا ميه    الاجنة   ّهم  لاعميه م  أبع رئيس ال سمهدة مسع اً في نمو ج طاب اله م امُ المل

ا،شفاً   ليل    ال اية المشااع  منصاة  إنجان  أ ماع  م   تّم  لما  الن اما  اماً  منضم  

 . المصاافات الفعاية اأمة  لوث تم نشا ا أا قعولاا لانشا  نر تارمخ 

الم .ب اننااء  الائيس  نه  العا ل  الننائه االنوصيات  مُِعه  منضم   مفصبً  ناائياً  ت امااً  شااع 

اتافك   الفعايّة  ُاِ هْت(     األ لاثا،شفاً  المصاافات  لانشا  ان  قعولاا  أا  نشا ا  تّم  الني 

 .ا ميه ال اية  الاجنة  ّهم  لاعميه م  أبع رئيس ال سمامُ 

 (10المادة  

ه ومة في مجبت امؤتماات  اميّة  مجب  ار العا ثي  أن منشااا ننائه مشارمت العلل الم .أ

 .مل مة امنخصصة امعنمهة في الجامعة



اضبق  منم   .ب "نمو ج  الغامة  لا    معنمه  نمو ج  العامي  مو ب  العلل  د م  مشااع  اضبق 

امالياً" فنياً  ان    د م  لل  امي    المشااع        ناته  لعلل   لانشا   قعوع  أا  نشا   منم  عه 

 ارقم قاار اله م.  الجامعة لعلثةة شامطة أن م ،ا د م ق المه و العلثي

 (11المادة  

ت ييةةم   .أ المجاس  لاعللمنولر  الناائي  أن   الن اما  م   اي   ال   ماا   مسنعي   م  

 ار تنسيب    الائيس  ناءً   م ا س م افأة مالية موافك  اياا  الجامعةم  أارج  االأنصاص  

 .م  المجاس

العامّي   .ب العلل  مجاس  العميه  ار  قاار مَعاب  العميه  امَافت  لامشااع  الناائي  الن اما 

 .مجاس العلل العامّي لاائيس لعام   ار المجاس

 (12المادة  

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

 شاااً.  12  ألمعاب معارة  تمهمه مهة العلل  ما ال منجاان  لامجاس  مجون .ب

 (13المادة  

 اآلتي:مجاي اقاار اله ةةةم الةةةمالي لاعلل العامي  ار النلةةو   .أ

( 2000  اار م  الائيس  نةاء  ار توصية م  المجاس ا ا ،ان معاةغ اله م ال منجةةةاان   .1

 ألفي دمنار.

  اار م  مجاس العمهاء في الجامعة  ناًء  ار توصية مةة  المجاةةس ا ا ،ةةان معاةةغ الةةه م  .2

 ار.( ألفي دمن2000مزمه  ار  

مةة   %5منجةةاان مخصةةص مجاةةس العلةةل العامةةي معاغةةاً ال   أ( ةةالاضم ممةةا ارد فةةي الف ةةاة  .ب

مةةائني دمنةةار  (200 الني ت س قيمة الةةه م  ةة    األ لاثمواننة العلل العامي له م مشارمت  

 العميه.ام ون اقاار اله م في     اللالة   اار م  

النظاق المالي المعموع    فةةي   المشااع ا سبمجاي صال اله م المالي اف اً لما أنجز في   .ج

 الجامعة.

 (14المادة  

موقةةف أا مسنا ت اله م الم ار لاعا ل /العا ثي    اار م  المجاس امصةةادقة الةةائيس  ايةة  فةةي 

 اآلتيةةةة:اللاالت 

 انجةةان العلةةل اا  ةةهق تنفيةة   فةةي قنا ةةة المجاةةس  ن صةةيا العا ةةل / العةةا ثي   اةةر ال يةةاق  .أ

 الم ارة.الماا س 

 لةةة .في ضةةيا األا ةة  الةني أصصت  اله م الماليثعةوت صال  .ب

 ار الاضم مما ارد في الف اة  أ( ا  ب( م      المادة فاامجاس النظةةا فةةي  ةةاالت أأةةاى  .ج

 م هر ا أدت الر تعثا مشااع العلل ااتخا  ال اار المنامب.

 (15المادة  

 قعةةس آأةةا مشااع د م  طاب من هق أن الجامعة م  مه وق مشااع في الائيس  لاعا ل  نمجو .أ

 م ةةس ال مةةا أنجةةز قةةه م ون أن شامطة االاع مشاا   الملهدة إلنجان  الزمنية  المهة  تنناي  أن

 . نجاح  الننفي  قيه المشااع ماا س م  %(  75    

 الوقةةت فةةي األ،ثا   ار   مشاا ي   اال  مشارك  أا/ا  رئيس  ،عا ل  العا ل  مشارك  أن  مجون  ال .ب

 . ات 

 (16المادة  

 ،ما ماي:  ار د م مشااع ناًء  ار تنسيةب م  المجاةس المواف ة   مجون لمجاس العمهاء

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



  لل مشناك  ي  الجامعة اأي مؤمسات أأاى  ات طعيعة  امية. .2

أا موظف في الجامعة مت فاد أا أي مؤمسةة  ات طعيعةةةة  اميةةة   ا ل مشناك  ي  لل   .3

 م  أارج الجامعة.

 (17المادة  

فةةي مشةةااع د ةةم العلةةل   " امي  تفاغ"  ا انة   ار  لاصاي ال  م   العا ل  ان مسنما  مجون .أ

 العامي ،عا ل مشارك.

 ا ا  صةةس العا ةةل الةةائيس  اةةر ا ةةانة "تفةةاغ  امةةي" فيجةةب ان مسةةنعهع  أ ةةه العةةا ثي  .ب

 المشار،ي .

 (18المادة  

مجون أن م اف مجاس العمهاء في الجامعة  ا ةثاً أا أ،ثا م  الجامعةة لا يةاق  علل معي   نةةاًء  اةةر 

 منامعاً.مجاس  مهاء الجامعة شةةااط اله م ل س  الة  سب ما ماا    المجاس ام ارتنسيب م  

 (19لمادة  ا

 ماةةي:م نصا اله ةم ألضااب السفةا المنعاك  مشةةااع العلل المه وق م  الجامعة  ار ما 

 ( ألف دمنةةار.1000ثم  النة ،اة  ار أال مزمه المعاةةغ  ار   .أ

 امعو ي .م  المياامات الم ارة إلقامة العا ل  ار أال تزمه اإلقامة  ار  %(  50  .ب

م   ةة    ب(   أارد في الف اتي    اطع اً لمانا،اً  منم د م مفا  ا ل اا ه ا ا ،ان العلل مش .ج

 المادة.

 (20المادة  

ال تنم المواف ة  ار اله م ألضااب السفا المنعاك  مشااع العلل اال ا ا  زن الطاب   نةةاب  .أ

رمةةةمي مةة  الجاةةة الموفةةه الياةةا  المواف ةةة  اةةر امةةن عاع م ةةهق مشةةااع العلةةةل ات ةةهمم 

 .إل ةااء العللالنسايبت المطاو ة  

ا ائيةةاً الم نةةةعات االمؤمسةةات النةةي تسةةمح تفي الف اة  أ( م      الف اة  ال مشمةس اإل ةااء   .ب

 مناا.مصةادر ا امخطوطةاتاا ااالمنفادة    لاعا ثي   االطةةبع  ار

 د ةةةةم النشةةةا 

 (21المادة  

االهرامات االمؤلفات االنا مات االمخطوطات المل  ة اميشار الةةر   األ لاثته م الجامعةةة نشا  

  ميعاا فيما  عه   امة "مخطوطة ".

 (22المادة  

( المافك  ا   النعايمات امافةةك  ةة  أر ةةت 2ت هق طاعةات د م النشا  ار نمو ج طاب د م النشةا د/

 الناائي.نسخ م  المخطوطة الني مااد د م نشا ا  ش ااا  

 (23المادة  

مليس المجاس المخطوطةة الر مخنص أا أ،ثا في الجامعة أا أار اةا لن ييماةةا االننسةةيب  نشةةةا ا 

 أا  هم   م ا س م افأة مالية موافك  اياا الائيس  ناًء  ار تنسيب مة  المجاس.

 (24المادة  

 اآلتية:ور مطاب م  المخنصي  ال م  تلاع اليام المخطوطةةات ألضااب الن ييم ا هاء الاأي في األم

 ال يمة العامية لامخطوطة م   يل األصالة ااإلمافة الر المعافة. .أ

 العةةلل.أماةةةوب  .ب



 (.المل  ة   لامخطوطةالنل يك العامي  .ج

 أماوب النا مة ادقن   لا نب المنا مةةةة( امهى الفائهة الما وة م  نشا النا مةةةة. .د

 الاغةةة.مةةةبمة  . 

 لانشا.صب ية المخطوطة   .ا

 (25المادة  

ه م ةةهق منخ  المجاس قاارات   شةأن اله م قعس نشا المخطوطة  في مةوء ت ارمةا المل مي   امن ية

 م همو الطاب  ما ماةةةي: /

 مب ظةةةات المجاةةةس. .أ

امةةت  عةةارة " نشةةا  ةةه م مةة   امعةةة اللسةةي   ةة  طةةبع"  اةةر ضةةبل ال نةةاب الةةهاأاي  .ب

 االخار ي.

 ال نةةاب تععا    رأي العا ةل ".امت  عةةارة " اآلراء الواردة في  .ج

 (26المادة  

( م  الن اليف الني منلمااةةا م ةةةهق / م ةةهمو الطاةةب %70م ون د م الجامعة  ما ال منجةاان   .أ

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

امةةنم دفةةت قيمةةة الةةه م الةةر  مخنار العميه أفضس العااب الم همة م  دار النشةا أا الطعا ة .ب

 معاشاة.دار النشا أا الطعا ة المخنارة  

 تعود مسؤالية تهقيك الطعا ة امنا عناا  ار م هق/ م همي الطاب. .ج

مُشعةا المؤلةةف العميةةه أطيةةاً  صةةهار ال نةةاب امُامةةس نسةةخة مةة  اإلشةةعار الةةر مةةهما م نعةةة  .د

 الجامعة.

ألضااب اللفةةظ ااإل ةةهاء االنعةةادع مةةت ( مائة نسخة  100م هق المؤلف الر م نعة الجامعة   . 

 الجامعات االمؤمسات األأاى.

 (27المادة  

 مافةةت رئيس المجاس توصةيات المجاس الةةر الائيةس لامواف ةة  اياا. .أ

 لي مم   هاد المخصصةات المالية.مجاي صال اله م المالي اف اً لانظةاق الما .ب

 (28المادة  

( 2افي     اللالة م هق نمو ج طاةةب د ةةم النشةةا  د/  ظفي  المومجون قعةةوع طاعات د م النشا م   

 مهمةا الهائاة المخنصة  ال ي مليا  الر العميه لعام   ار المجاس.  الر

 (29المادة  

مجون   اار م  الائيس ا نةاًء  ار توصية مةة  المجاةةس أن تنشةةا الجامعةةة مؤلفةةاً قيمةةاً أا تا مةةة 

ت الجامعةةة تنصةةةف  و ةةةهة فةةي الشةة س الخةةار ي ممنانة  ار نف ناةةا مةةم  ماسةةاة مةة  منشةةةورا

 اآلتية:امشمس   ا النوع م  النشا األ ماع 

 الةني د مناةةةا الجامعةةةة. األ لاث .أ

االهرامةةات االمخطوطةةات المل  ةةة النةةي تنضمةةةة  امةةافة مامةةة الةةر  األ لةةاثالمؤلفةةةات ا .ب

المعافة أا مخةهق نشةةا ا أضااب الننمةية في المما ةةةة األردنيةةةة الااشةةمية أاصةةة االعةةالم 

 العا ي  امة.

النا مات الاصينة الني تن س  انةةعاً ماماً م  المعافة اإلنسانيةة الةر الاغةة العا يةةة أا النةةي  .ج

 ا العا ي األصيس الر الاغات األ نعية.تن س الف 

الني تجاي  ن ايف م  الجامعة  ا لك  عه ت ييماا م    األ لاثاأل ماع العامية االهرامةات ا .د

 قعس مخنص أا أ،ثا. 

 اقائت المؤتةةماات االنةةهاات العامية الني تع ه ا الجامعة أا تشارك فياا. . 

 (30المادة  



االهرامات االمخطوطةةات الم همة لاة ا الغةاب  سب األمةةس المعنمةةهة   األ لاثمنم ت ييم   .أ

 العامي.لان ييم في  مادة العلل 

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

 تعود ما ية المخطوطة ا ميت   وق الطعت االنشا لاجامعة. .ج

 (31المادة  

نةةورا  أ انتةةةةةاا أل ةةةه أامجياةةا  اةةةر أن تعامةةس معاماةةة مجون أن ته م الجامعة نشةةا أطاا ةةة د،

 المخطوطات األأاى م   يل شااط ت همماا اد م نشا ا.

 المنح الم همة له م العلل العامي م  أارج الجامعة 

 (32المادة  

تشمس     النعايمات المنةةح الني تلصس  اياا الجامعة م  الةخارج لغامات د ةم العلةةل العامةةي فةةي 

  وع معينةةة أا له م  لوث  امية معينةةة م ةةوق  اةةا  ا ةةل أا أ،ثةةا فةةي الجامعةةة  امجةةون اشةةااك 

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

 (33المادة  

ر منلة م    ا النوع  الطام ةةة الني تلهد ا الجاةةةة صةةا عة المنلةةة  منم ت همم الطاب لالصوع  ا

 العميه. ار أن تامس نسخة م  الطاب الر  

 (34المادة  

توقةةت االتفاقيات مت الجاات صةةا عة المةةنح مةة  قعةةس الةةائيس أا مةة  منيعةة  لاةة   الغامةةة ا لةةك  عةةه 

 المجاس.اقاار ا م  قعس 

 (35المادة  

إل ااءات الصال المالية المعموع  اا في الجامعةةة مةةا دامةةت ال تنعةةارب مةةت   تطعك األ  اق المالية

 ار أن تودع المنلة في  ساب أاص في  اع ت همم المنلة معاشةةاة   االتفاقية الشااط الواردة في  

 الجامعة.الر  

 (36المادة  

مةةةيا م هق العا ل الائيس  أا منسةةك مشةةااع العلةةل  ت امةةااً فةةي ناامةةةة ،ةةس فصةةةس درامةةي  ةة  

امجون أن تخصص لاعا ل/أا لاعا ثي  م افأة م  أصس ال يمة   المصاافات مشااع العلل اقائمة  

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

 االتفاقية.منم تخصيص م افآت العا ل / العا ثي   سب الشااط الواردة في  .أ

% م  ال يمة اإل ماليةةة لمواننةةة المشةةااع م ا ةةس   20ت نطت الجامعة م  المنلة ما نسعن    .ب

دامةةت ال تنعةةارب مةةت الشةةااط    مةةاالنف ات اإلدارمة انف ةةات امةةنخهاق تسةةايبت الجامعةةةةة  

 .االتفاقية(الواردة في 

  ةةااءات االأنةةااع 

 (37المادة  

العا ثية   االشنااك  ااءة االأنااع الني منوصس الياةةا ننيجةةة تسجس  امم الجامعة اامم العا ةل أا  

 ليةةل تن امةةر الجامعةةة أر عةةي   مخنعااتاا أا  أهمات الجامعةلل امنعمس العا ل/ العا ثون في   

( %60( مة  أي دأس تل    تاك العااءة امن امر العا ةةل/ العةةا ثون مةةني   المائةةة  %40 المائة  

   صة الجامعة ألضااب العلل في ال سم أا األقسةاق الني مننمةةي م  (%25 مة  الهأس  امخصص  

 العا ثون.الياا العا ل أا 



 (38المادة  

تسجةةس  امةم الجامعةةة اامةةم العا ةةل أا العةةا ثي   االشنةةةااك  ةةااءة االأنةةااع النةةي منوصةةس الياةةا 

( م  أي دأس %50 ننيجةة  لل د من  الجامعة معاشةاة   ليل تن امر الجامعةة أمسةي   الةمائة  

%( م  الهأس  امخصةص   50تل  ة  تاك العااءة امن امةر العا ةل/ العا ثةون أمسةي   الةمائة  

العلةةةل فةةي ال سةةم أا األقسةةاق النةةي مننمةةي الياةةا العا ةةل/  الجامعةةةةة ألضةةااب( مةة   صةةةة 25% 

 العا ثون.

 (39المادة  

النةةي اللصةةةة مةة   ةةااءة االأنةةااع    شةةةنااك  االتسةجس  امةةم الجامعةةة اامةةم العا ةةل أا العا ثيةةة   

طامةك منلةةة أار ية  االشةنااك   ليةةةل تن امةةر   الجامعةةةة   الياا ننيجة  لل د من     منوصةس

( مةة  اللصةةةةة  امن امةةر العا ةةل أا العةةا ثون أمسةةي   المائةةة %50الجامعةةةة أمسةةي   المائةةة  

( م   صةة الجامعة ألضااب العلةل فةةي ال سةةةةم أا األقسةةاق %25الهأةس  امخصص  ( م   50% 

 العا ثةون.العا ل/   مننمةي الياةةاالني 

 ؤتماات االنهاات أارج المما ة  ضور الم

 (40المادة  

 العامية.مخصص في ،س  ةاق معاغ في مواننة الجامعة لغامات االشنااك في المؤتماات االنهاات 

 (41المادة  

منم االشنااك في المةةؤتماات االنةةهاات   ةةاار مةة  الةةائيس  نةةاء  اةةر تنسةةيب  ميةةه ال ايةةة  .أ

 اية.اال المخنص المسننه الر رأي مجاسي ال سم  

  ار العا ل الن هق  طاب المشار،ة قعس شاام  م  مو ه انع اد المؤتما. .ب

 (42المادة  

أا الملامةةا المنفةةاغ   العا ةةلمشناط لبشنااك في المؤتماات أا النةةهاات العاميةةة أن م ةةهق   .أ

امشناط في   لك ا اي  أن معان ما مثعت    لاي ة المنظمة لامؤتما أا النهاة لثاً م عوالً م  ا

 ماي:الم هق لامؤتما ما   العلل

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

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

 االه،نورا أ ون مسنس م  رمالني الما سنيا  مأن ال  .3

الملامةةا   أا  العا ةةلالشنااك في المؤتماات أا النهاات العاميةةة أن م ةةهق  لامواف ة  امشناط   .ب

 المنفاغ ما ماي:

 ال ايةت اما الاجنة العامية في  .1

 العلل ،امب .2

( اقا ةةهة العيانةةات Google scholar( ا  Research gateفةةي   العا ةةل سةةاب  .3

 الوطنية لاعا ثي .

 (43المادة  

 العامية:االنهاات ماا ر ما ماي لبشنااك في المؤتماات 

أن م ةةون المةةؤتما منخصصةةاً امنظمةةاً مةة  مؤمسةةة أ،ادمميةةة  اميةةة أا مانيةةة مةة  مةةم   .أ

 .لاعا لالعلثية  اتاال نمام

 النهاة. ار المشار،ة في المؤتما اا   اا الملاما المنفاغاعا ل  مواف ة الجامعة ل .ب

اا الملامةةا المنفةةاغ   لاعا ةةلمسةةمح  ( م      النعايمات  44مت ماا اة ما ارد في المادة   .ج

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



 الفصس.الم اف  النهرمس في الفصس الصيفي  ضور مؤتماات أبع  لك    لاعا لال مجون   .د

   و ةةة تأدمعيةةة  مسةةنوى اإلنةة ار فمةةا فةةوق أةةبع العةةامي  العا ةةلاال ت ةةون صةةهرت  لةةك  . 

 السا  ي .

 اال اية.مت اإلدارة االمشار،ة في نشاطات ال سم    العا لمهى تعاان   .ا

 (44المادة  

 :ناك في المؤتما أا النهاة ما مايالمش  لاعا لمصال  .أ

( دمنار  شاماة  ميت النف ات للضور المؤتماات في الهاع العا ية 750 له اقصر معاغ   .1

 .(االانه ا ا،سنان ا نغبدمشاالهاع االفام ية اتا،يا اقعاص ااماان 

( دمنار  شاماة  ميت النف ات للضةةور المةةؤتماات فةةي   يةةة داع 1500 له اقصر معاغ   .2

 .(العالم

اا الملامةةا المنفةةاغ المشةةناك  لاعا ةةلأ ب  ال مصةةال    ار الاضم مما  اء في الف اة  أ( .ب

 م  مسنل ات مالية.في المؤتماات االنهاات الني تع ه داأس المما ة األردنية الااشمية ا

اا الملامةةا المنفةةاغ  لاعا ةةلألضةةااب تنفيةة  نةةص الف ةةاة  أ( مةة   ةة   المةةادة ال مجةةون  .ج

المشار،ة أل،ثةةا مةة  مةةاة اا ةةهة فةةي السةةنة الماليةةة الوا ةةهة اال فةةي  ةةاالت أاصةةة م ةةهر ا 

 الائيس.

اك اا الملامةةا المنفةةاغ المشةةن لاعا ةةلأ ب  ال مصةةال    ار الاضم مما  اء في الف اة  أ( .د

 النواصةةسفي المةةؤتماات االنةةهاات النةةي تع ةةه أةةارج المما ةةة األردنيةةة الااشةةمية  وامةةطة  

   ار ان ال تزمةةه ام  مسنل ات مالية  امنثناء رموق المشار،ة  المؤتما"    ُعه"  المائي  

 .( دمنار500    

 (45المادة  

مةة   %80ال تنجةةاان  لاةةائيس أن م ةةار مةةنح المشةةارك فةةي المةةؤتما أا النةةهاة مةةافة ماليةةة ملةةهدة

 النعايمات.مجموع امنل اقات  المنوقعة  مو ب     

 (46المادة  

 مواف ةةة الةةائيس  نةةاء  اةةر تنسةةيب  العا ةةلمت ماا اة مصالة العمس في الجامعةةة مجةةون مشةةار،ة 

مجاسةةي ال سةةم اال ايةةة فةةي مةةؤتما أا نةةهاة دان أن تنلمةةس الجامعةةة أي  الةةر رأيالعميةةه المسةةننه 

  الهرامي. ار أن ال تزمه مهة المؤتما أا النهاة  ار أمعوع اا ه في الفصس    نف ات 

 (47المادة  

منم تعع ة النمو ج المعه لا   الغامة  نه الن هق  طاب االشنااك في مؤتما اا نهاة اتامس نسخة م  

 .لنهقي   ثم مافت لائيس الجامعة لامواف ة  اي  دة العلل العاميالنمو ج لعما

 اللوافز االجوائز السنومة 

 (48   المادة

تمنح الجامعة  أمسة( أنواع م  اللوافز االجوائز السنومة امم  آلية ت ييم ملهدة ل ةةس نةةوع مةة  

 .    اللوافز

  (Articles)العامية  األ لاثنشا  وافز

 (49   المادة

ً  ل نشةةا الةة ي في الجامعة لاعا ل م افأة صالتُ    مصةةنفةمل مةةة ا  الميةةة مجةةبت  اميةةة فةةي ثةةا

 :اآلتي ا ار النلو
 



 الشااط  د   /الم افأة   ف ة الم افأة 

ر  
ال
أل
ا

 

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

 1500  ا( 

 :Web of Scienceمفاامة في قوا ه  يانات  العلل المنشور في مجاة  •

JCR  الاا معامس تأثيا ) (Impact Factor 5  فأ،عا 

   Scopus  (Q1)العلل المنشور في مجاة ت ت مم   •

 امعنمه تارمخ نشا المجاة لاعلل 

 1250  ب( 

 ,Review articleالماا عة العامية اا المالوظة العامية  الن اما الفني   •

short communication, technical report, scientific note)  )

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

 فأ،عا  Impact Factor  5) الاا معامس تأثيا  

 Q1  Scopusفي مجاة ت ت مم   ةالمنشور  الماا عة العامية •

 امعنمه تارمخ نشا المجاة لاعلل 

ية
ان
لث
ا

  
 

 1000  ا( 

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

JCR  الاا معامس تأثيا ) (Impact Factor  5الر اقس م    1-م. 

 Q2  Scopus العلل المنشور في مجاة ت ت مم   •

 امعنمه تارمخ نشا المجاة لاعلل 

 750  ب( 

 ,Review articleالن اما الفني  الماا عة العامية اا المالوظة العامية   •

short communication, technical report, scientific note)  )

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

 5الر اقس م     1-م  Impact Factor) الاا معامس تأثيا  

   Q2 Scopus  في مجاة ت ت مم  ةالمنشور  الماا عة العامية •

 امعنمه تارمخ نشا المجاة لاعلل 

ثة 
ال
لث
ا

 

 300  ا( 

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

JCR  الاا معامس تأثيا ) (Impact Factor   1اأقس م     0أ،عا م 

   Scopus   (Q3) العلل المنشور في مجاة ت ت مم    •

 امعنمه تارمخ نشا المجاة لاعلل 

  ب( 
200 

 

 ,Review articleالماا عة العامية اا المالوظة العامية  الن اما الفني   •

short communication, technical report, scientific note)  )

(  Web of Science: JCR يانات   المنشور في مجاة مفاامة في قوا ه 

 1اأقس م     0أ،عا م    Impact Factor) الاا معامس تأثيا  

   Q3  Scopusفي مجاة ت ت مم   ةالمنشور  الماا عة العامية •

 امعنمه تارمخ نشا المجاة لاعلل 

  وافز نشا ،ناب 

 (50   المادة

ً  الةة ي نشةةا لاعا ةةل صةةالمُ  ً  أ،ثةةا أا ،نا ةةا نشةةا  الميةةة معنمةةهة  دارفةةي  امنشةةوراً  مل مةةا

(Cambridge University press, Taylor and Francis, Elsevier, 

Springer, Wiley-Blackwell, Routledge, Oxford Press)  لغامةةات الناقيةةة فةةي

 أردني ل س ،ناب.   دمنار (1000  م هار ا مالية الجامعة م افأة

 (51   المادة

 معنمةةهة  الميةةة نشةةا فةةي دار امنشةةور مل ةةم فةةي ،نةةاب أ،ثةةا أا فصةةب ال ي نشا لاعا ل صالمُ 

(Cambridge University press, Taylor and Francis, Elsevier, 

Springer, Wiley-Blackwell Routledge, Oxford Press)  لغامةةات الناقيةةة فةةي

  أردني ل س فصس منشور. دمنار (250) م هار ا   مالية الجامعة م افأة

 (52   المادة



 شةةاط أن م ةةون ال نةةاب  (أ،ثةةا ،نا اً  أا م  الاغة العا ية الر لغة أأاى ال ي تا م لاعا ل صالمُ 

 ً  ,Cambridge University press) نشةةا  الميةةة امنشةةوراً فةةي دار المنةةا م مل مةةا

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

Routledge, Oxford Press) م ةةهار ا ماليةةة الناقيةةة فةةي الجامعةةة م افةةأة( معنمهة لغامات 

 ،ناب. أردني ل س دمنار (1000 

 (53   المادة

 شةةاط أن م ةةون  (أ،ثةةا ال ي تا م الةةر الاغةةة  ا يةة  مةة  الاغةةات االأةةاى ،نا ةةاً  أا لاعا ل صالمُ 

 ً  ماليةةة امنشةةوراً فةةي دار نشةةا معنمةةهة لغامةةات الناقيةةة فةةي الجامعةةة م افةةأة ال ناب المنا م مل ما
 ،ناب. أردني ل س دمنار (500  م هار ا

 االأنااع  وافز  ااءة 

 (54   المادة

  الميةةة اأنةةااع ةعةةااءلفي الجامعةةة المسةةجس  لاعا ل( دمنار 5000م هار ا   مالية تُصال م افأة
أا ا ةةهى   امعة اللسي     طبع في ،س م  الوالمات المنلةةهة األمام يةةة أا ،نةةها م  أبع مسجاة

 امعةةة  أمةةماألارا ةةي أا امةةنااليا أا اليا ةةان  اةةر أن م ةةون مةةم   ةةااءة االأنةةااع  االتلةةادداع 

 اللسي     طبع.

 (55   المادة

 ملايةةة اأنةةااعة عةةااءلفةةي الجامعةةة المسةةجس  لاعا ل( دمنار 1000م هار ا   مالية صال م افأةتُ 
 ار أن م ون مم   ةةااءة االأنةةااع أمةةم  امعة اللسي     طبع  م  أبع مسجاة  سب األصوع

  امعة اللسي     طبع.

 االمنشااد  وافز 

 (56   المادة

تم نشا  فةةي  ال ي ث ال ي تم االمنشااد  عل لاعا لصال الماة اا هة لاعلل الوا ه م افأة مالية تُ 

 اف اً لآلتي. امعنمه تارمخ نشا المجاة لاعلل(  ( منوات 3أا  آ

 قيمة الم افأة  اإلشارة لاعلل الوا ه  هد ماات  الاقم 

1.  25-50 
Thomson Reuters OR Scopus 250 

Google Scholar OR Research Gate 125 

2.  50-75 
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  أفضس  وافز

 (57   المادة

،جائزة أفضةةس  ا ةةل فةةي الجامعةةة  ليةةل ت ةةون ( دمنار أردني  1000مالية م هار ا    م افأةصال  تُ 

مةةنح ،ةةب منامةةا شةةاادة مال ايةةات اإلنسةةانية ااال نما يةةة  ا  فةةي  االثانيةةة  اا هة في ال ايات العامية

ً  ا لك ت هما   اآلتية: لامعاميا اف ا

 



 النسعة  المعيار  الاقم 

 % 50 مجموع ن اط األاراق المنشورة في مجبت  المية مصنفة   سب تعايمات الناقية  الجامعة   .1

 % 25 المنشورة   األ لاث هد اإلمنشاادات     .2

 % 10 تأليف ال نب االنا مة ااءات االأنااع ا  .3

 %5 االملاية  الهالية الجوائز  هد  .4

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

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

 ا  اق  امة 

 (58المادة  

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

  هد العا ثي  
 تاتيب العا ل 

 الخامس  الاا ت  الثالل  الثاني  االاع 

1 100  % - 

2 60  % 40  % - 

3 50  % 30  % 20  % - 

4 40  % 30  % 20  % 10  % - 

ً  % لعاقي العا ثي  20 %  20 %  25 %  35 فأ،ثا  5   ميعا

 

 معامس تخاج  مشااع أا  ايا درامات طالب رمالة م  مسنبً  العامي المننه ،ان  اع في .ب

 الف اة  أ(.  في معي   و ،ما المشار،ي   العا ثي   ار الم افأة اتونع ،عا ل أاع الطالب

 م  لاعا ثي   اللوافز صالتُ  الجامعة  أارج م   العامي  المننه   ار  ا ثي  ا ود  اع في . ج

في   معي   و ا،ما العلل  ار  أممائام تاتيب   ار  ناءً  الم افأة قيمة  اتلهد ف ط الجامعة

 الف اة  أ(. 

 (59المادة  

 اإلنناج العامي ال ي نُشا في معيس اللصوع  ار در ة  امية. ال تُصال  وافز      . أ

أ،ثا م   لل اا ه في مجا  اا هة   .ب لالوافز  الم هق  العامي  اإلنناج  لاعا ل مم   ال ملسب 

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

 (60المادة  

 ز:ف والالشااط العامة لان هق لا

 المن هق  ضو  ي ة تهرمس في الجامعة  نه الن هق  طاب اللوافز.أن م ون  .4

 أن م ،ا امم الجامعة  ار األ ماع المنشورة. .5

 صال اللوافز لماة اا هة لاعلل المنشور.تُ  .6

ال مجون ألي  ا ل  صس  ار  ائزة أفضس  ا ل أن من هق لاا لماة أأاى اال  عه أن من هق  .7

  إنناج  امي  همه.

ت ة الزائةةام  ل ضةةاء امالي     النشا العامةةي ا ا ،ةةان العا ةةل مةة  األمةة صال م اف    ال تُ  .8

ا انة تفاغ  امي في  امعة اللسي   امنثناء م  منجز  لث  في  امعة اللسةةي   اةةر أن 

 م ،ا امم  امعة اللسي  مم   نوان العلل.

 (61المادة  



الجامعة فيشةةناط اإلشةةارة  ا ا ،ان المننه العامي المنشور منعث اً م  مشااع  لل  امي مه وق م 

 .ألضااب السيا في ا ااءات صال اللوافز العللالر  لك في  

 (62المادة  

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

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

 (63المادة  

أا أمةةة اشةة االت تنشةةأ  ةة   ماد فياا نص في     النعايمةةات لممعّت مجاس العمهاء في اللاالت الني 

 تطعي اا.

 (64المادة  

 تاغي     النعايمات أي تعايمات أا قاارات ما  ة أأاى تنعارب معاا.

 

 02/02/2021أأا تلهمل 


