تعليمات مكاتب خدمات طلبة
مؤسسات التعليم العالي رقم ( )2لسنة 2102
صادرة سنداً ألحكام المواد (/5ب )0/و (/01أ) و ()22
من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم ( )55لسنة  2112وتعديالته

املادة :1
تسمم ه همملت ايمات مماي اتات مماي مااتممب ممسماي اتتممي مالسمماي ايماتمم اياممايي
رق ا )2يسني  ) 2112ويا ل بها من تاريخ نشرها يف اجلريسة ايرمس ي.
املادة :2
ياون يتات اي واياتاراي ايماي ي ح ث ا وردي يف هلت ايمات اي املااني املخصصي هلا ادنمات
ما مل تسل ايقريني عته غري ذيك:
ايوزارة :وزارة ايمات اياايي وايتحث ايات ي.
ايوزير :وزير ايمات اياايي وايتحث ايات ي.
االمني اياام :امني عام ايوزارة.
املسيريي :املسيريي املخمصي بشاون مااتب سماي اتتي مالساي ايمات اياايي.
املامب :اي مامب مر ص يمقسي اخلسماي يطتتي مالسماي ايماتم ايامايي و قما الحامام
اينظام وايمات اي.
مالساي ايمات اياايي :املالسماي ايمت تممول ايماتم ايامايي لموا اانمت ااماماي او
ات اي ااما ي او ات اي جمم ع ممولطي.
جلني ايرت ص:هي ايتجني املشاتي يسرالي اتب ايرت ص وايمأاس من توا ر ايشروط ايواردة
يف ايمات اي وزيارة مقراي املااتب و روعها و قاً ألحاام اينظام وايمات اي.
جلني ايمحق ق :هي ايتجني املشاتي يتق ام بايمحق ق يف ايشااوى املقاممي عتمه املااتمب و قماً
ألحاام اينظام وايمات اي.
جلني ايمفم ش :هي ايتجني املشاتي يتق ام با ت ي ايمفم ش ايسوري او ات ما اقمتمت ايتمرورة
ذيك عته مااتب اخلسماي و روعها.

ايتاب االول
شروط واارا اي ايرت ص
املادة :3
ايشروط ايوااب توا رها يترت ص:
أ .تقسي شهادة تسج ل يشراي تتامن مسجتي و قاً ألحاام ايمشريااي عته أن ال يقل رأس
املال املسجل عن ا )010111مخسني أيف دينار أردني .
ب .تقسي وصل مايي بق ي ا )1111دينار اتسل يسرالي اتب ايرت ص.
ج .تقسي ايافايي ايتنا ي واياسي ي املنصوص عت ه ا يف اينظام.
د .تو ري مقر يت امب يف منطقي منظ ي تنظ ا جتاريا 0ال تقل مساحمه االمجاي ي عن ا)111
مائي مرت مربع 0حب ث يشم ل عته ثالث غرف عته االقل 0باإلضا ي يت را ق ايصح ي.
هم .تو ري االثاث املنالب واياايف الغراض ع ل املامب 0مبا يف ذيك سمي ايا ال .
و .تو ري االاهمةة وايمجه مةاي ايتمروريي الغمراض ايا مل 0حب مث تشمم ل عتمه اهماز
تت فااس 0اهاز ا ت وتر عمسد ا )2عتمه االقمل ممةود ةسممي االنرتنمت 0يوحمي اعالنماي
وايمجه ةاي املامت ي ايالزمي واملنالتي.
ز .تا ني عسد من املوظفني ال يقل عن اثنني 0احمسه ا اداري 0حي مل شمهادة دبتموم ات مي
جمم ع ممولطي احس ادنه 0واال ر لارتري 0حاصل عته شهادة ايسرالمي ايثانويمي ايااممي
احس ادنه.
ح .تقسي ر صي مهن يت ةاويي لاريي املفاول.
املادة :2
يم ايسري باارا اي ايرت ص و قا يتمايي:
أ .يقسم اتب ايرت ص ال ايوزارة عته نسخمني و قاً يألمنوذج املاس هللت ايغايمي مر قماً بمه
صورة مصسقي عن بطاقي األحوال املسن ي وشهادة عسم حماوم ي اصت ي لاريت املفاول.

ب .تقوم املسيريي بالمقتال ايطتتاي املقسمي يرت ص املااتب و روعها 0عته اين موذج املامس
هللت ايغايمي باس ايمأاس من تقسي اا ي ايوثائق املطتوبي وحت تها ال جلني ايرت ص املشماتي
هللت ايغايي يممويي درالمها وايمأاس من توا ر ايشروط ايواردة يف ايمات اي وزيارة مقر املامب
وتر ع توص مها يألمني اياام مر قاً بها نمائج درالمها يتطتتاي املقسمي الل مسة ال تمجماوز
شهر من تاريخ احايمها اي ها.
ج .تقوم ايتجني بايمأاس من الما ال اايب ايرت ص يتنواقص ا ان واسي) ايت وردي يف
تقرير ايتجني الل املسة احملسدة باينظام.
د .تقوم ايوزارة باصسار شهادة تر ص 0وايت تفوض مقسم ايطتمب مةاويمي ايا مل باملاممب
باس الما ايه إلارا اي ايرت م ص مالل المتوع ممن تقسهمه يتافمايمني ايتنا مي واياسي مي
املطتوبمني و قاً الحاام هلا اينظام.
املادة :0
يم تطت ق ما ورد يف املادتني ا )30 2عته روع املامب.
ايتاب ايثاني
االشراف واملماباي
املادة :6
يم ايق ام باارا ايمفم ش ايسوري و قاً يتمايي:
أ .يشال ايوزير بنا عته تنس ب االمني اياام جلني من بني مموظفي ايموزارة يتق مام بمجارا
ايمفم ش ايسوري عته املااتب و روعها يتمأاس من مسى ايمةامها باحاام اينظام وايمات اي.
ب .يم ايق ام باارا ايمفم ش عته املااتب و روعها مرتني عته االقل يف ايسني يتمحقق ممن
تطت قها وايمةامها باينظام وايمات اي ايصادرة مبواته.
ج .تر ع جلني ايمفم ش تقريرها يالممني ايامام ممتم نا املخايفماي ان وامسي 0وايموصم اي
املماتقي بجزايي املخايفي الل مسة ال تمجاوز ثالثني يوماً من تاريخ تتت غ مايك املامب انملاراً
بليك عته ايانوان ايلي حيسدت املامب.

املادة :7
اارا اي ايمحق ق يف ايشااوي:
أ .تنظر ايوزارة يف ايشااوى اخلط ي حبق املااتب 0واملقسمي من قتل ايطتتي او اوي ا امموره
او املالساي ايمات ي او اجلهاي ذاي اياالقي با ل املااتب 0عته ان تاون تتك ايشماوى
مماتقي بمطت ق املااتب يتنظام وايمات اي ايصادرة مبواته.
ب .تقوم ايوزارة مبخااتي املامب رمس اً بايي شاوى تقسم حبقه يتوزارة 0وجيب عتمه مايمك
املامب ايرد عته تتك ايشااوى الل رتة التوع ممن تماريخ تتت غمه0عته ان يامةز ردت
بايوثائق.
ج .يشال ايوزير بنا عته تنس ب االمني اياام جلني من بني موظفي ايموزارة يتق مام بماارا
ايمحق ق يف ايشااوى املقسمي حبق املامب و روعها.
د .تر ع جلني ايمحق ق تقريرها يالمني اياام ممت نا نممائج اع اهلما واملخايفماي ان وامسي
وايموص اي املماتقي بجزايي املخايفاي و قاً الحاام اينظام.
هم .يتوزير بنا عته تنس ب االمني ايامام اااتمي املااتمب املخايفمي يتا مل عتمه تصمويب
اوضاعها وازايي املخايفاي و قاً الحاام اينظام.
و .تقوم املسيريي املخمصي يف ايموزارة مبمابامي ايمأامس ممن ق مام املااتمب و روعهما بمصمويب
اوضاعها وازايي املخايفاي.
ز .عته ايرغ مما ورد يف ايفقرتني اد0هم) من املادة أعالت إذا تتني يتجني ايمحق ق من الل
ايشااوي املقسمي من قتل ايطتتي أو أوي ا أمموره تقصمري املاممب يف أي موضموع ت االتفما
عت ه مع ايطايب مبواب اياقس املنظ ب نه ا 0يتوزير إغال املامب بامس إنملار مايامه عتمه
ايانوان ايلي حيسدت.

ايتاب ايثايث
االعالن واينشر
املادة :8
عته املااتب ايمق س ايمام باارا اي ومواصفاي االعالن واينشر يف ولمائل االعمالم املخمتفمي0
حب ث يمت ن االعالن ال وشماار وعنموان املاممب و قم ًا يتت انماي احملفوظمي يف لمجالي
ايوزارة 0واالشارة ال رق اير صي وتاريخ ايرت ص.
املادة :9
عته املااتب ايمق س يف االعالن بايقوائ ايصادرة عن ايوزارة واملماتقمي بماالعرتاف مبالسماي
ايمات اياايي غري االردن ي 0وااليمةام ايسق ق يف االعالن عن ايربامج وايمخصصاي االااده ي
املام سة.
املادة :11
عته املااتب ايمق س عنس االعالن بمات اي االعرتاف مبالساي ايمات اياايي غري االردن مي
ومااديي شهاداتها.
ايتاب ايرابع
ادارة ايا ل
املادة :11
تاون اوقاي ايسوام ايرمسي من ايساعي ايمالاي صتاحاً وحمه ايسماعي اخلامسمي مسما ل عتمه
االقل.
املادة :12
جيب عته املامب ان يقوم بجصسار مج ع اااتاته بالممخسام اورا مرولمه بالم املاممب
وشاارت وعنوانه0ا ا جيب ان يصسر وصوالي املقتوضماي بمنفس ايا ف ي0وامليك اال ممام0

وتةويس ايوزارة بن اذج تواق ع ال من املايك واملسير مقابل امس ه ما 0وامليك ممسير ايفمرع ان
اان يت امب رع 0وا طار ايوزارة وبشال مستق قتل اارا ايي تاسيالي قس تنشأ باس ذيمك
ا يمصل بهلا ايشأن.
املادة :13
حيمفظ املامب يسيمه بنسمخ عمن ايوثمائ ق ادنمات يف متمف امل اايمب يمقمسهها عنمس ايطتمب
وااالتي:
أ .صورة مصسقي عن شهادة ايسرالي ايثانويي اياامي ا ايموا هي) يتطتتي.
ب .صور عن اوازاي ايسفر.
ج  .نسخي عن اياقس املربم بني املامب وايطايب او ويمي اممرت 0وو مق االمنموذج املام مس ممن
ايوزارة واملوقع من ايطر ني.
املادة :12
يمواب عته املاممب االحمفماظ بنسمخي عمن االتفاق ماي املربممي ممع املالسماي ايمات مي
املارتف بها يسى ايوزارة ايت هثتها املاممب 0عتمه ان تامون مرتمجمي ترمجمي قانون مي ال
ايتغي ايارب ي 0يف حال اانت االتفاق اي مسوني بغريها.
ايتاب اخلامس
أحاام عامي
املادة :10
أ .حيظر عته مايك ومسير املامب المخسام االيقماب ايات مي اخلاصمي به ما يف االعمالن 0يف
حال مل تان ايشهادة ايت حي تها اي منه ا مااديي حسب االصول من ايوزارة.
ب  .حيظر عته مايك املامب تأاري املامب او تت نه يتغري من ايتاان ات اً او اةئ اً حتت
اائتي اغال املامب.

ج .عته مج ع املااتب املر صمي قتمل نفماذ احامام هملت ايمات ماي تو مق أوضماعها و قماً
ألحاام ايمات اي األصت ي الل مسة ال تةيس عته شهر من تاريخ نفاذها.
املادة :16
يف حال انلار املامب او اغالقه بصورة ماقمي وتالر تتت غه عته ايانوان ايلي حيسدت املامب
يم نشر اعالن االغال يف صح فمني يوم مني حمت مني 0أو عمن اريمق ايصما اعمالن بمليك
عته عنوان املامب من الل جلني مشاتي هللت ايغايي.
املادة :17
تتغي هلت ايمات اي تات ماي مااتمب مسماي اتتمي مالسماي ايماتم ايامايي رقم ا)2
يسني  2111او أي قراراي او احاام لابقي تماارض ماها.
وزير ايمات اياايي وايتحث ايات ي
أ.د يمممت ب ايممممممخترا

