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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـــــة
بمقتضـــى المــــادة (  ) 31مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــور
وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريـــخ 2021/5/30
نأمر بوضع النظام اآلتي -:
نظام رقم ( )41لسنة 2021
نظام معدل لنظام ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المااادة  -1يساامى ااالا النظااام (نظااام معاادل لنظااام ممارسااة العماال األكاااديمي فااي
الجامعااااات والكليااااات الجامعيااااة لساااانة  )2021ويقاااار ماااا النظااااام
رقااام ( )130لسااانة  2018المشاااار هليااا فيماااا يلاااي بالنظاااام األ ااالي
ومااا أاار علي ا ماان اعااديل نظامااا وا اادا ويعماال ب ا ماان ااااريخ نشااره
في الجريدة الرسمية.
المادة  -2اعدل المادة ( )8من النظام األ لي على النحو التالي-:
وال :بإلغاااااء عبااااارة (سااااتة اشااااهر) الااااواردة فااااي ال قاااارة ( ) منهااااا
واالستعاضة عنها بكلمة (سنة).
ثانيا :بإلغاء نص ال قرة (ج) منها واالستعاضة عن بالنص التالي-:
ج -1 -فااااي ااااال عاااادم صااااول المبتعاااا علااااى اإلجااااازة خاااا ل
الماادة المنصااو عليهااا فااي ال قاارة ( ) ماان اااله المااادة
يوقف عن العمل لمدة ال ازيد على سنة.
 -2ال يتقاضااى المبتع ا الموقااو وفقااا أل كااام البنااد ( )1ماان
اله ال قرة خ ل مدة الوقف ي روااب وع وات.
 -3فااي ااال عاادم صااول المبتع ا علااى االجااازة خ ا ل الماادة
المنصو عليها في البند ( )1من اله ال قارة يعتبار قارار
اعيين ا ملغااى واطباا علياا األنظمااة والتعليمااات المتعلقااة
بالتزام للجامعة.
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المااادة  -3اعاادل ال قاارة ( ) ماان المااادة ( )9ماان النظااام األ االي بإضااافة عبااارة
(والمبتعثين للتعيين فيها) بعد عبارة (مان جامعاة معتار بهاا) وهضاافة
كلمة (المعدل) بعد عبارة (الا النظام) الواردة فيها.
2021/5/30

نائب رئيس الوزراء
ووزير اإلدارة احمللية

نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني

أمين حسني عبداهلل الصفدي
وزير
التخطيط والتعاون الدولي
ناصر سلطان محزة الشريدة

توفيق حممود حسني كريشان
وزير
الثقافة

علي محدان عبد القادر العايد

وزير
السياحة واآلثار

نايف محيدي حممد الفايز
وزير
الصناعة والتجارة والتموين

املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي
وزير
املالية

الدكتور حممد حممود حسني العسعس
وزير
التنمية االجتماعية

أمين رياض سعيد املفلح
وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل
وزير
دولة لشؤون اإلعالم

املهندس صخر مروان دودين
وزير
العمل

وزير
املياه والري

يوسف حممود علي الشمالي

حممد مجيل موسى النجار
وزير
النقل

املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه
وزير
العدل

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات
وزير
الطاقة والثروة املعدنية

املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
وزير
البيئة

نبيل سليم عيسى املصاروة
وزير
دولة للشؤون القانونية

حممود عواد امساعيل اخلرابشة
وزير
االقتصاد الرقمي والريادة

امحد قاسم ذيب اهلناندة
وزير
الصحة

الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
وزير
الشؤون السياسية والربملانية

املهندس موسى حابس موسى املعايطة
وزير
األشغال العامة واإلسكان

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
وزير
الزراعة

املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات
وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
وزير الرتبية والتعليم
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو قديس
وزير
الشباب

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
وزير
الداخلية

مازن عبداهلل هالل الفراية

