
 

  قانون جامعة مؤتة

 1985لسنة ) 26(رقم 

نصادق على القانون اآلتي ونأمر  والنواب األعيانمن الدستور وبناء على ما قرره مجلسا  31 المادةاستناداً 

 قوانين الدولة  وإضافته إلىصداره إب
  

 .جريدة الرسميةويعمل به من تاريخ نشره في ال) 1985قانون جامعة مؤتة لسنة (يسمى هذا القانون  -1 المادة

دلت  إذا إاليكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، -2 المادة

  :القرينة على غير ذلك

  .مؤتةجامعة :    الجامعة

  .مجلس أمناء الجامعة:  ءاألمنا مجلس

  .رئيس الجامعة:    الرئيس

 .وما اتصل بذلكة واألمنيالعسكرية والشرطية :  العسكرية

في محافظة الكرك، وتكـون   مؤتةمركزها ) جامعة مؤتة(تؤسس في المملكة جامعة يطلق عليها اسم  -3 المادة

 .المدني والعسكري العالي مؤسسة وطنية للتعليم

تقاضي وان تقاضى وان توكل عنها فـي   أنتتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية مستقلة ولها بهذه الصفة  -4 المادة

برام العقـود  إالعام أو أي محام تعينه لهذه الغاية، وللجامعة حق التملك واالقتراض و النائب القضائية إلجراءاتا

جراءات التي تمكنها من تحقيق أهدافها إلوالقيام بسائر التصرفات وا والوقف وقبول التبرعات والهبات والوصايا

 .بمقتضاه درةالصاواألنظمة حكام هذا القانون ألالمقررة وذلك وفقا 

ما  األخصلى بلوغها،وعلى الوجه إالتي تسعى الجامعات  األساسيةلى تحقيق الغايات إتهدف الجامعة  -5 المادة

  :يلي

واالنتماء العربي  األردنيواالعتزاز الوطني  واألخالقيةوقيمها الروحية  اإلسالميةالتركيز على تعميق العقيدة  -أ

القيادة والمواطنة المنتجة لديهم، والربط الوثيق بين شحذ العقـل والتحلـي    الطلبة وتوكيد صفات مواهب وتنمية

  النشاطات  جميع بالخلق الكريم في

  .فرص التعليم العالي وتجويد محتواه ورفع مستواه إتاحة -ب

ضباط العسكرية بال األجهزةوالفنون وتزويد  واآلدابتزويد البالد بالمختصين في ميادين العلوم والتكنولوجيا  -ج

  .لمواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية في الميادين العسكرية والمدنية سواء بسواء المؤهلين والقادة

تشجيع البحث العلمي وبشكل خاص البحث العلمي العسكري ووضع نتائجه موضع التطبيق في خدمة التنمية  -د

  .والمدنية في الميادين العسكرية واإلنجاز األداء ونجاعة الشاملة األردنية

  .المدنية والعسكرية األردنيةاستيعاب التكنولوجيا الحديثة ونقلها واستخدامها في الفعاليات  -هـ



 

 .اإلنسانيةفي رقي الحضارة  واإلسهام اإلسالميةنشر المعرفة وال سيما ما يتصل منها بالحضارة العربية  -و

أن يقرر استعمال أي لغـة أخـرى فـي     األمناءس اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة ولمجل -6 المادة

 .تعريب تدريسها إلىاستعمال اللغة العربية في تدريس أية مادة مع السعي  فيها الحاالت التي يتعذر

فـي التعلـيم    األساليبتحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون، تتبنى الجامعة أحدث الوسائل وأنجح  -7 المادة

  :اقات وموضوعات البحث، وبشكل متميز تتبنى الجامعة الوسائل التاليةالمس واختيار والتعلم

تطبيق قواعد التنظيم العسكري واالنضباط على جميع الدارسين والعاملين في الجامعـة، وفـرض التـدريب     -أ

، ويمـنح  األساسـي خريج الجامعة في أثناء خدمة العلم ، من التدريب العسكري  ويعفى العسكري على الدارسين

  .بعد انتهائها احتياط بة ضابط خالل هذه الخدمة ويصبح ضابطرت

  .شؤونهم في الجامعة إدارةالطلبة في  إشراك -ب

  .اعتبار التطبيق الميداني جزءا ال يتجزأ من الدراسة النظرية وتقديره بعدد الساعات المعتمدة حق قدره -ج

  .في حل مشكالته واإلسهاممن حيث النهوض به  ربط التعليم الميداني ،الفردي والجماعي، بالمجتمع المحلي -د

  .فتح أبواب الجامعة لنشاطات المجتمع المحلي وخدمته وتلبية حاجاته -هـ

ـ  األكاديميةفرص التربية المستديمة والمستمرة في جميع الدراسات  إتاحة -و مـن   ينوالعسكرية لجميع الدارس

  .تحديث معلوماتهم أوؤهالتهم وغيرهم ،بقصد رفع مستوى م العسكرية المنتسبين للقوات

  .فتح باب الجامعة للطلبة المؤهلين للقبول فيها من أبناء الدول العربية الشقيقة -ز

 .والعربية والعالمية واالستفادة من خبراتها ونقل خبرة الجامعة اليها األردنيةتوثيق الصالت مع الجامعات  -ح

  :للجامعة مجلس أمناء يتألف من -أ -8 المادة

  0مزير التربية والتعليو -1

  .األردنيةالقائد العام للقوات المسلحة  -2

  .العسكرية األجهزةثالثة أعضاء من العسكريين يمثلون  -3

ثالثة أعضاء من المدنيين يتوافر في كل منهم المستوى الجامعي ومن ذوي الخبرة والقـدرة علـى خدمـة     -4

  .المجتمع

  .رئيس الجامعة -5

  .رعايا الدول العربية الشقيقة نميجوز تعيين عضوين  -6

  .ملكية سامية بإرادةرئيسا له  األمناءيعين الملك من بين أعضاء مجلس  -ب

ويعفيهم من  األعضاءبحكم مناصبهم الرسمية يعين الملك سائر  األمناءالمعينين في مجلس  األعضاء باستثناء -ج

  .ملكية سامية بإرادةالعضوية ويقبل استقاالتهم 

  .لمجلس من بين أعضائه نائبا لرئيسهينتخب ا -د



 

 لألعضـاء بحكم مناصبهم بمدة محدودة ، وتكون مدة العضوية في المجلـس   األعضاءال ترتبط عضوية  -هـ

  .لمرة واحدة فقط للتجديد أربع سنوات قابلة اآلخرين

 األمـور نها وسائر االجتماع وتنظيم جلساته وصنع قراراته وتدوي إلي األمناءتحدد بنظام طريقة دعوة مجلس  -و

  .لمهامه ووظائفه المجلس المتصلة بأداء

ليحل محله خالل مدة ال تتجاوز شهرين مـن   آخرفيعين عضوا  األمناءشغر مركز أي عضو في مجلس  إذا -ز

 .كمال مدة سلفهالعضو الجديد إل ويعين تاريخ شغور المركز

  :يةالصالحيات والمسؤوليات التال األمناءيتولى مجلس  -9 المادة

  .على تنفيذها واإلشرافرسم السياسة العامة للجامعة  -أ

  .واإلداريةوالمالية  األكاديميةدعم استقالل الجامعة في النواحي  -ب

  .التي تتصل بالجامعة وأداء أعمالها واألنظمةالنظر في مشاريع القوانين  -ج

  .والمنح وأية موارد أخرى للجامعة واإلعاناتقبول الهبات  -د

  .على تطبيقها واإلشرافميزانية الجامعة السنوية  ارإقر -هـ

  .أدائها وكيفيةتحديد الرسوم الجامعية   -و

  .أكثر للتعيين رئيسا للجامعة أوتنسيب شخص  -ز

تعيين نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفى وما ماثـل مـن    -ح

  .الجامعة إدارات

  .طط لتطوير الجامعة ومنشآتهارسم الخ -ط

  .صيغة التقرير السنوي للجامعة بما في ذلك حساباتها الختامية إقرار -ى

  .كلياتها للمدة التي يراها ضرورية إحدىفي  أوتعليق الدراسة في الجامعة  -ك

  .الصادرة بمقتضاه واألنظمةممارسة أي صالحيات أخرى يحددها هذا القانون  -ل

 .شكالت يعرضها رئيس الجامعةبحث أي قضايا وم -م

 أنويشترط في من يعين رئيسا للجامعة . ملكية سامية بإرادةرئيس الجامعة ويعفى من منصبه  يعين -10 المادة

راتـب   األمنـاء في الجامعة ويحـدد مجلـس    األستاذالشروط الواجب توافرها لدى  فيه وان تتوافر أردنيايكون 

 .الستخدامه األخرىالرئيس وعالواته والشروط 

  :تتكون موارد الجامعة المالية من المصادر التالية -11 المادة

  .المنح المقدمة من الحكومة -أ

  .حصيلة أية رسوم أو ضرائب تفرض لمصلحة الجامعة -ب

  .الرسوم الجامعية -ج

  .ريع استثمارات الجامعة ونشاطاتها -د



 

  .والمنح والوصايا وريع الوقف واإلعاناتالهبات  -هـ

 .األمناءأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس  -و

الكليات الجامعية والمراكز العلميـة والمعاهـد ومراكـز البحـث والتـدريب       بإنشاءتقوم الجامعة  -12 المادة

الملكيـة   باإلرادةوتقترن  األمناءفي المملكة بقرارات يتخذها مجلس  آخرأي مكان  وفي والمستشفى في حرمها،

فك ارتباطها بالجامعة بقـرارات يتخـذها    أو إلغاؤهاالمراكز أو المعاهد أو  أو ذه الكلياتالسامية، ويجوز دمج ه

 .األمناءمجلس 

يشرف على تنظيم الدراسة في الجامعة وتقرير محتواها وأساليبها مجلس الجامعة الذي يتألف علـى   -13 المادة

  -:النحو التالي

  .رئيسا/رئيس الجامعة  -أ

  .لجامعةنائب أو نواب رئيس ا -ب

  .عمداء الكليات -ج

  .عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية فيها ولمدة سنة واحدة فقط -د

  .أمين عام وزارة التربية والتعليم -هـ

  .األركانأحد مساعدي رئيس هيئة  -و

  .العام األمنمساعدي مدير  أحد -ز

 .رئيس الجامعةبناء على تنسيب  األمناءعضو أو اكثر يعينه مجلس  -ح

  -:يتولى مجلس الجامعة الصالحيات والمسؤوليات التالية -14 المادة

النظر في مشاريع برامج الدراسة وخططها المقدمة من مختلف الكليـات والمراكـز والمعاهـد ومناقشـتها      -أ

  .قرارهاإو

  .ة حاجات التنمية الوطنيةلرفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة لتلبي اإلجراءاتاتخاذ  -ب

  .التنسيق بين نشاطات الكليات العلمية والتعليمية واالجتماعية -ج

  .األمناءتحديد شروط القبول في الجامعة ووضع أسس االختيار فيها ضمن أعداد الطلبة التي يحددها مجلس  -د

الشـهادات والمسـاقات العلميـة    منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات واتخاذ القرارات بشأن معادلة  -هـ

  .ضمن الجامعة

  .تحديد مالك هيئة التدريس -و

  .األمناءمجلس  إلىمشروع الميزانية السنوية للجامعة وحساباتها الختامية وتقديمها  إعداد -ز

  .المتعلقة بالجامعة واألنظمةالقوانين  إعداد -ح

رئيس الجامعة وتشكيل اللجـان   إليهة التي يرفعها تقييم أعمال الجامعة عن طريق النظر في التقارير السنوي -ط

  .خريجي الجامعة في تلبية حاجات المجتمع والتأثر فيه فعالية الخاصة بتقييم



 

 .أي أمور أخرى يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس -ى

ـ  واألنظمـة يمارس رئيس الجامعة أية صالحيات أو مسؤوليات يخولها له هـذا القـانون    -15 المادة ادرة الص

  -:بمقتضاه بما في ذلك

  .تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والهيئات في داخل المملكة أو خارجها -ا

  .عملهم حسب أحكام النظام الصادر بهذا الشأن وإنهاءوترفيعهم  اإلداريينتعيين موظفي الجامعة  -ب

  .العقود وصرف النفقات حسب أحكام النظام المالي للجامعة إبرام -ج

والتعليمـات الصـادرة    واألنظمـة حكام هذا القـانون  والمالية وفقا أل واإلداريةشؤون الجامعة العلمية  ةإدار -د

 .بمقتضاه

لرئيس الجامعة صالحيات الرئيس ومسؤولياته عند خلو منصبه أو فـي حالـة    األوليمارس النائب  -16 المادة

ا من صـالحياته ومسـؤولياته المخولـة لـه     أن يفوض لنوابه أو ألي منهم أي الجامعة غيابه أو مرضه ولرئيس

 .بمقتضى أحكام هذا القانون

تحدد صالحيات العمداء ومجالس الكليات والدوائر وما ماثل بموجب نظام خاص يصـدر بمقتضـى    -17 المادة

 .هذا القانون أحكام

  :ةوقبل ممارسة مهام منصبه اليمين التالي األمناءيقسم رئيس الجامعة أمام مجلس  -18 المادة

مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على شرف المهنة، وأن أقوم بواجبي بكـل أمانـة    أكونأقسم باهللا العظيم أن (

 ).خالصإو

 .تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية أو البلدية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات -19 المادة

  .الجامعة يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات -أ-20 المادة

 .حسابات قانونيين للقيام بتدقيق حسابات الجامعة حسب اتفاق يعقده لهذا الغرض يمدقق األمناءيعين مجلس  -ب

الجامعة حسـب الحاجـة وفـي ضـوء      إلىالعسكرية  األجهزةوانتداب الضباط من  وإعارةيتم نقل  -21 المادة

 .يهاوللمدة التي يتفق عل ،بها المعمولواألنظمة القوانين 

الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بمـا فـي    األنظمة األمناءيصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس  -22 المادة

  :بما يلي المتعلقةاألنظمة ذلك 

شؤون أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس والبحث فـي الجامعـة ورتـبهم وتـرقيتهم      -أ

وكيفية تعييـنهم وتثبيـتهم    وإيفادهمجازات التفرغ العلمي إو وإجازاتهم وعالواتهم ورواتبهم ودرجاتهم ومكافآتهم

وصالحياتها والعقوبات  وإجراءاتهاوتشكيل المجالس التأديبية  وإنهائها وتجديد خدماتهم وإعارتهمونقلهم وانتدابهم 

  .التي تستطيع فرضها

ومديري المراكز التعليميـة   األكاديميةئر لرئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومديري الدوا اإلداريةالصالحيات  -ب

  .فيما يتعلق بأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين اإلداريةومديري الدوائر  والمستشفيات والمعاهد



 

  0تنظيم البحث العلمي  -ج

  .شروط قبول الطلبة -د

  .وإجراءاتهامنح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها  -هـ

  .باإليفادعلى الموفدين والشروط المتعلقة  اإلنفاقالبعثات العلمية بما في ذلك  -و

  .معادلة الشهادات -ز

شؤون الموظفين والمستخدمين في الجامعة التي تشمل كيفية تعيينهم وتثبيتهم وتحديـد رواتـبهم وأجـورهم     -ح

  ومكافآتهم وتعويضهم

وصـالحياتها   وإجراءاتهـا وعزلهم وتشكيل المجـالس التأديبيـة    وتأديبهم وإعارتهمونقلهم وانتدابهم  وإجازاتهم

  .فرضها تستطيع والعقوبات التي

الهيئة التدريسـية والمـوظفين    ألعضاء واإلسكانصناديق االدخار  وإنشاءاالنتقال والسفر والتأمين الصحي  -ط

  .الجامعة في والمستخدمين

  .الشؤون المالية للجامعة -ى

  .ءات والتعهداتشؤون اللوازم والعطا -ك

  .والمالية الخاصة بمؤسسات ومراكز التدريس ومشاريع االستثمار التي تقيمها الجامعة اإلداريةالشؤون  -ل

 .الجامعة إليهاأية أنظمة أخرى تحتاج  -م

أن يتم تعيين مجلس أمناء الجامعة ومجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية الخاصة بجامعة مؤتـه   إلي -23 المادة

الصـادرة   واألنظمـة وصالحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في هذا القـانون   األمناء يات مجلسصالح

أن يتم تعيين رئـيس   إليوصالحيات رئيس الجامعة  األمناء مجلس بمقتضاه كما يخول رئيسها صالحيات رئيس

 .ثماني سنوات أقصاهالكل من المجلسين وذلك لمدة 

 األمـوال هذا القانون بموجب قانون تحصيل  أحكاملمستحقة قبل أو بعد نفاذ تحصل أموال الجامعة ا -24 المادة

 .به المعمول األميرية

 .رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون -25 المادة


