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 وتعديالته 2018قانون التعلـيم العالي والبحث العلمي لسنة 

 :1املادة 

( ليعمل به من تاريخ نشره 2018يسمى هذا القانون )قانون التعلـــــــــــوا العاال لال لس العلم  لس   

 فل الجريدة الرسمو .

 :2املادة 

املخصـــــــــــــصـــــــــــــ  ل ا ادناه ما لا ون للكلمات لالع ارات التالو  حوثما لردت فل هذا القانون املعاني يك

 :تدل القري   على غير ذلك

 لزارة التعلوا العاال لال لس العلم .  : الوزارة

 لزير التعلوا العاال لال لس العلم .  :الوزير

شــ ادة الدراســ  بعد التعلـــــــــــــــــوا الذس ة تقل مدته عن ســ   دراســو    اديمو   امل   :التعلوا العاال

 يعادل ا.  الثانوي  العام   ل ما

 مجلس التعلوا العاال املشكل بمقتض ى  حكام هذا القانون.  :املجلس

 رئيس املجلس.  :الرئيس

ـــات التعلوا العاال ـــات الا  تتواى التعلوا العاال ســــــــــوا   ان   امعات  ل  لوات  :مؤســــــــــســـــــ املؤســــــــــســـــــ

 مجتمع متوسط   ل غيرها. 

مجموع  من املواد التعلومو  لامل ارات التدريبو  الا  ة تقل مدة دراســـــــــــــ  ا عن  :حقل التخصـــــــــــــ 

 عام 

  اديم   امل فل  س مؤســــــــــــــســــــــــــــ  من مؤســــــــــــــســــــــــــــات التعلوا العاال  ليؤدس    ا  دراســــــــــــــ  ا ب جا   اى 

 الحصول على در   علمو   ل ش ادة فل هذا الحقل. 

 بمقتض ى  حكام هذا القانون. املنشأةبتكار ص دلق دعا ال لس العلم  لا :الص دلق 
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 :3املادة 

 :ي دف التعلوا العاال لال لس العلم   اى تلقوق الغايات التالو 

 عداد  وادر بشــــــــري  مؤهل  لمتخصــــــــصــــــــ  فل حقول املعرج  املختلم   لتل و  احتوا ات املجتمع  . 

 بما يتوا م مع اهداف الت مو  لخطط ا الشامل . 

  ودة اإلسالمو  لقوم ا الرلحو  لاألخالقو  لتعزيز اةنتما  الوطن  لالقومي.ترسوخ العق. ب

. ترسوخ ال هج الديمقراطي لتعزيزه بما يضمن حري  العمل األ اديم  لحق التع ير لاحترام الر س ج

  اآلخر لالعمل برل  المريق لتلمل املسؤللو  لاستخدام التمكير العلم  ال اقد.

أل اديمو  لال لثو  لال مسو  لاة تماعو  الداعم  لإلبداع لالتميز لصقل املواهب . توجير ال يئ  اد

  لاةبتكار لالريادة.

  ـ. ت مو  اةهتمام بالتراث الوطن  لالثقاج  القومو  لالثقاجات العاملو .ه

 . اعتمــــاد اللغــــ  العرعوــــ  لغــــ  علموــــ  تعلوموــــ  تعلموــــ  فل مختل  مراحــــل التعلوا العــــاال  لدعال

  لاعت ار  س لغ  عاملو  لغ  مساندة ل ا.  التألو  العلم  ب ا لالتر م  من ا ل لي ا

. اإلســــــــــــــ ام فل ت مو  املعرج  فل مجاةت العلوم لاآلداب لالم ون لغيرها  لع ا  نواة علمو  تق و  ز

املعرج  لط و  قادرة على الرعط بين األلســـال ال لثو   لتو وه ال لس العلم  لتطويره نلو تولود 

  لاةنتاج الص اعل لالتك ولو وا.

. ت مو  قدرات الدارســــــــــــــين بلغه    بو  لاحدة على األقل فل موادين تخصــــــــــــــصــــــــــــــا  ا لا ســــــــــــــاب ا  

  م ارات م اس   ةستخدام تك ولو وا املعلومات فل تلك املوادين.

التط وقي ــــــــــــــــــــــ. تبـــــــجوع ال لس العلم  لاةبتكار لدعم ما لرجع مســـــــتواهما خاصـــــــ  ال لس العلم  ط

  املو ه لخدم  املجتمع لت موته.

لزيادة القدرة الت اجســـــــــو    . اةرتقا  بمســـــــــتوس  دا  مؤســـــــــســـــــــات التعلوا العاال ل ودة مخر ا  اس

العاملو  ل ا من خالل ت مو  قدرات اعضـــــــــا  ال ونتين التدريســـــــــو  لاةداري  جي ا لموا    التطورات 
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الدلال  فل تك ولو وا املعلومات لاةتصـــــــاةت لدمج ا فل التدريس لال لس لالحصـــــــول على اةعتماد

  للمؤسسات لالبرامج.

ـــات التعلوا العاال لتمكون ا من التر يز على ال لس العلم  ك . تبـــــــــجوع التمايز لالت وع بين مؤســـــــــســــــ

لاســــــــــــــتقطـاب الكمـا ات العلموـ  املتميزة لـه من   ـ   لالتـدريس لتخريج الكوادر البشــــــــــــــريـ  الالزمـ  

  لسد حا ات سوق العمل من     ثانو .

ؤســــوــــ   لثوق بين القطاعين العام لالخا  من     لمؤســــســــات التعلوا العاال .  يجاد ارت ال مل

من      خرس  لالســتمادة من الطاقات املؤهل  فل هذه املؤســســات فل تطوير هذين القطاعين عن 

  طريق اةستشارات لال لس العلم  التط وقي.

العاال لال لس العلم  مع الدلل . توثوق التعالن العلم  لالثقافل لالمن  لالتقن  فل مجال التعلوا م

لمؤســــــــــســــــــــا  ا التعلومو  لامل تمات الدللو  لاملؤســــــــــســــــــــات العرعو  لاإلســــــــــالمو  لاأل  بو  لتوســــــــــوع 

 موادي ه فل اةتجاهات الحديث  لاملتطورة.

 :4املادة 

 تتواى الوزارة امل ام لالصالحوات التالو :

التربويــ  لالثقــاجوــ  لالتعلوموــ  لالعلموــ   ت موــذ الســــــــــــــوــاســــــــــــــــ  العــامــ  للتعلوا العــاال فل مجــاة  ــا . 

 لال لثو  فل نطاق مؤسسات التعلوا العاال. 

من الطاقات التعلومو  لال لثو   التنســــوق بين مؤســــســــات التعلوا العاال فل اململك  لالســــتمادة. ب

  .لاةستشاري  لدي ا

 لس العلم  مع املؤسسات ذات . عقد اةتماقوات العلمو  لالثقاجو  املتعلق  بالتعلوا العاال لالج

  العالق  فل الدلل العرعو  لاةسالمو  لاأل  بو  لال وئات اإلقلومو  لالدللو .

  . تمثول اململك  فل املؤتمرات لال دلات ذات العالق  بالتعلوا العاال املللو  من ا لالخار و .د
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لشــ ادات الصــادرة عن ا لجق نتام ـــــــــــــــــ. اةعتراف بمؤســســات التعلوا العاال غير األردنو   لمعادل  اه

  يصدر ل ذه الغاي .

. لضــع  ســس  يماد م عولي الوزارة فل ال عثات العلمو  ملؤســســات التعلـــــــــــــــــوا العاال داخل اململك  ل

  .لخار  ا  لت توا شؤلن اإليمـاد لاإلشراف علوه

  . متابع  شؤلن الطل   األردنوين فل الخارج.ز

جـــدين  اى اململكـــ  لاملوجـــدين من ـــا  ل مور الوجود العلموـــ  بـــالتعـــالن . ت توا شــــــــــــــؤلن الطل ـــ  الوا 

  لالتنسوق مع الج ات ذات العالق .

  .  عداد لتوجير    زة  داري  لج و  مؤهل  لقادرة على القوام بم ام املجلس لمتابع  شؤلنه.ل

. تزليـــد املجلس بـــأس دراســـــــــــــــــات لمعلومـــات لعوـــانـــات متواجرة لـــدي ـــا ذات عالقـــ  بـــالتعلوا العـــاال س

  لال لس العلم .

. ت توا شــــــــــــــؤلن املكــاتــب الا  تقــدم خــدمــات لطل ــ  التعلوا العــاال لتلــديــد رســــــــــــــوم ترخوصــــــــــــــ ــا ك

 لالجزا ات الا  تمرض على املخالم  من ا لجقا ل تام يصدر ل ذه الغاي . 

  امل ح لالقرلض للطل   فل الجامعات الرسمو  لجقا ل تام يصدر ل ذه الغاي . . تقديال

. ت توا شـــــؤلن جرلع الجامعات األ  بو  غير التابع  ملؤســـــســـــات التعلوا العاال لمكاتب ارت اط ا م

 لجقا ل تام يصدر ل ذه الغاي . 

املؤسسات األخرس لجقا ل تام ن. ت موذ اةتماقوات لعرامج الت ادل التعلوم  بين اململك  لالدلل ل  

 يصدر ل ذه الغاي . 

  :تعديالت املادة) 

 (.2019لس    17هكذا اص ل  هذه املادة بعد تعديل ا بمو ب القانون املعدل رقا  -
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 :5ملادة ا

  . يشكل مجلس يسمى )مجلس التعلوا العاال( برئاس  الوزير لعضوي   ل من: 

 ..  مين عام الوزارة1

 .  مين عام لزارة التربو  لالتعلوا يسموه لزير التربو  لالتعلوا. 2

 . رئيس هوئ  اعتماد مؤسسات التعلوا العاال لضمان  ود  ا.3

 . ثالث    اديموين من ذلس الخبرة لاةختصا  ممن يلملون رت   األستاذي . 4

 . اث ين من ذلس الخبرة لالر س من القطاع الخا .5

 تربو  لالتعلوا لالثقاج  العسكري  فل القوات املسلح  األردنو . . مدير مديري  ال6

( من المقرة ) ( من هــذه املــادة لت  ى 5( ل)4. يعين األعضـــــــــــــــا  امل صــــــــــــــو  علي ا فل ال  ــدين )1ب.

عضــــــــــــــويـــ   س من ا بقرار من مجلس الوزرا  ب ـــا  على تنســــــــــــــيـــب الوزير على  ن يقترن قرار التعوين 

 . باإلرادة امللكو  السامو 

( من هذه المقرة ثالث ســـــ وات قابل  1. تكون مدة عضـــــوي  األعضـــــا  امل صـــــو  علي ا فل ال  د )2

 للتجديد ملرة لاحدة.

( من هذه المقرة  ن ة يكون لزيرا  ل 1. يشــــــــترل فل  س من األعضــــــــا  امل صــــــــو  علي ا فل ال  د )3

موظما جي ا  ل رئيســــــا ملجلس عضــــــوا فل مجلس األم   ل رئيســــــا ملؤســــــســــــ  تعلومو  ال نائ ا للرئيس  ل 

 م ا  مؤسس  تعلومو   ل عضوا جوه ال شريكا  ل مؤسسا لبخ  مع وس يملك مؤسس  تعلومو  

  خاص .

  .ج. يختار املجلس من بين  عضائه نائ ا للرئيس

ـــكل املجلس لجانا دائم  لمتخصـــــــصـــــــ  برئاســـــــ    عضـــــــائه على  ن يكون من بون ا اللج     حدد. يشــــ

  .لج   اإلداري  لاملالو  لاللج   القانونو األ اديمو  لال
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هـــــــــــــــــــــ. يشــــــكل املجلس اس لجان مؤقت  لدراســــــ  املواضــــــوع الا  تتا  حال  ا  لي ا  لتقديا التوصــــــوات 

  بشأ  ا  اى املجلس  لذلك حسب اختصا   ل لج  . 

  :تعديالت املادة)

 (.2019لس    17رقا  هكذا اص ل  هذه املادة بعد تعديل ا بمو ب القانون املعدل -

 :6املادة 

  . يتواى املجلس امل ام لالصالحوات التالو :

. رسا سواسات التعلوا العاال فل اململك   للضع استراتوجوا  ا لرجع ا ااى مجلس الوزرا  ةتخاذ 1

 القرار الالزم بشأ  ا.

لالعمل على تعزيزها . لضع الضوابط الكمول  بالحماظ على استقاللو  مؤسسات التعلوا العاال 2

لالتنســـــوق جوما بون ا لتلقوق  هداج ا ضـــــمن  طار قوامه التشـــــار و  لاملســـــا ل  لالشـــــماجو  ضـــــمانا 

 لحري  ا لحرم  ا لسمع  ا لحماظا على ممتلكا  ا.

. املواجق  على  نشــــــا  مؤســــــســــــات التعلوا العاال ل س جرلع ل ا داخل اململك   ل خار  ا ال الغا  ا 3

ت لالبرامج من مختل  املســـــتويات الا  تدرا جي ا  ل تعديل  س من ا ال الغا  ا لانشـــــا  التخصـــــصـــــا

لجقا للمتطل ات لاملتغيرات لعما ة يتعارض مع قانون اعتماد مؤســــــــــســــــــــات التعلوا العاال لضــــــــــمان 

  ود  ا ال اجذ. 

 . توزيع الدعا الحكومي على الجامعات الرسمو  لجقا ألسس يعتمدها املجلس ل ذه الغاي .4

ـــات التعلوا العاال على ايجاد بيئ  اســــــــــــــتثمار تعلومو  ذ و  ل اذب   لات اع 5 . تبــــــــــــــجوع مؤســــــــــــــســــــــــــ

 م توم  التعلا اةلكترلنو .

. لضع السواس  العام  لق ول الطل   فل مؤسسات التعلــــــــــــــــوا العاال  بما يتواجق مع استراتوجو  6

 التعلوا العاال ال اجذة لمراق   ت موذها. 

 الوزرا  بتعوين رؤسا  مجالس  م ا  الجامعات األردنو  الرسمو  ل عضا  ا.  . التنسيب  اى رئيس7
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 . التنسيب بتعوين رؤسا  الجامعات األردنو  الرسمو  لجقا لقانون الجامعات اةردنو  ال اجذ. 8

  .. تعوين رؤسا  لاعضا  مجالس  م ا  الجامعات الخاص  لجقا لقانون الجامعات اةردنو  ال اجذ9

وين رؤســـــــــــــا  الجامعات الخاصـــــــــــــ  ب ا  على تنســـــــــــــيب مجالس ام ا  ا لجقا لقانون الجامعات . تع10

 اةردنو  ال اجذ. 

. املواجق  على عقد اتماقوات التعالن العلم  لاأل اديم  لالتقن  مع مؤســــــــــســــــــــات التعلوا العاال 11

على در ات علمو   األردنو  لغير األردنو  الا  ي بثق عن ا برامج مشـــــــــــتر   لالا  تؤدس  اى الحصـــــــــــول 

 شريط   ن تكون من مؤسسات التعلوا العاال الا  تعترف ب ا الوزارة. 

. اصـــــــــــــــدار التعلومــات املــالوــ  لاةداريــ  الالزمــ  لعمــل املجلس لاللجــان التــابعــ  لــه لامل بثقــ  ع ــه 12

 لالوحدات ذات العالق  فل الوزارة املرت ط  بعمل املجلس. 

. اقترا  مشـــــرلعات القوانين لاألنتم  املتعلق  بمؤســـــســـــات التعلـــــــــــــــــــوا العاال الرســـــمو   لرجع ا 13

 ملجلس الوزرا  ةستكمال اإل را ات الدستوري  بشأ  ا. 

ات التعلوا العاال  . املصـــــــــــادق  على املوازنات الســـــــــــ وي  لالحســـــــــــابات املالو  الختامو  ملؤســـــــــــســـــــــــ14

 ر القرارات الالزم  بشأ  ا.لم اقش  تقاريرها الس وي   ل صدا

. املصـــــادق  على تقرير امللاســـــب القانوني الســـــ وس فل مؤســـــســـــات التعلوا العاال الخاصـــــ  لعلى 15

التقرير الســـــ وس الذس تعده الوحدة الت تومو  املختصـــــ  بالرقاب  لالتدقوق الداخلل فل الجامعات 

 الرسمو . 

س يخ  الجامعات الرسمو  لاتخاذ اإل را ات . اةطالع على تقرير ديوان امللاس   الس وس الذ16

 امل اس   بشأنه.

ـــات التعلوا   ب. يتواى املجلس امل ام لالصــــــالحوات التالو  ب ا  علـــــــــــــــــــــا مجلس هوئ  اعتماد مؤســــــســـ

 العاال لضمان  ود  ا للجقا ألحكام قانو  ا:

 . م ح ال  لغا  ترخو  تخص   ل   ثر. 1
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 عاال  يقاجا دائما  ل مؤقتا. .  يقاف الق ول فل مؤسسات التعلوا ال2

 .  غالق مؤسس  التعلوا العاال  غالقا مؤقتا  ل دائما. 3

  .. تشكول لج   لإلشراف امل اشر على مؤسس  التعلوا العاال4

  :تعديالت املادة)

 (.2019لس    17هكذا اص ل  هذه املادة بعد تعديل ا بمو ب القانون املعدل رقا  -

 :7املادة 

املجلس ا تماعاته بدعوة من رئيسه  ل نائ ه ع د غوابه  ليكون اة تماع قانونوا بلضور  . يعقد 

ثلث   عضــــــائه على األقل على  ن يكون الرئيس  ل نائ ه من بون ا  ليصــــــدر قراراته بأغل و   صــــــوات 

  عضائه الحاضرين لع د تسالس اةصوات يرجح الجانب الذس صوت معه الرئيس. 

بين موظمي الوزارة  مين ســـــــــــــــر للمجلس  يتواى ت توا  ـــــــدلل  عمـــــــال  ب. يســـــــــــــــم  الوزير من 

ا تماعاته  لتدلين ملاضـــر  لســـاته  لحمه قووده ل ـــجالته  لمتابع  ت موذ قراراته ل س  عمال 

   خرس يكلمه ب ا الوزير.

 ج. يضع املجلس التعلومات الالزم  لت توا ا تماعاته.

 :8املادة 

 التالوتان:تنشأ فل املجلس الوحدتان 

 : . لحدة السواسات لالتخطوط  لتتواى امل ام التالو 

ـــــــــــــــوا العاال لتللول ا لقواا مؤشــرات األدا  1 .  مع ال وانات املتعلق  بمختل   وانب قطاع التعلـ

 الرئيسو  ملؤسسات التعلوا العاال.

 .   را  الدراسات لال لوث الالزم  لتطوير قطاع التعلـوا العاال.2

 احتوا ات قطاع التعلوا العاال من املوارد املالو  لالبشري . تلديد  .3
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 .  س م ام  خرس يكلم ا ب ا املجلس.4

ب. لحــــدة تنســــــــــــــوق الق ول املوحــــد  لتتواى تنســــــــــــــوق عملوــــ  ق ول الطل ــــ  فل الجــــامعــــات األردنوـــ   

 .املجلس الرسمو  لجقا للسواس  العام  الا  يضع ا املجلس   ضاج   اى  س م ام  خرس يكلم ا ب ا

 :9املادة 

 . ينشأ فل الوزارة ص دلق يسمى )ص دلق دعا ال لس العلم  لاةبتكار( ي دف  اى تبجوع ال لس 

 العلم  التط وقي لاةبتكار فل اململك  لدعم ما.

ب. يتا ت توا  موع الشؤلن املتعلق  بالص دلق بما فل ذلك املالو  لاةداري  من ا بمقتض ى نتام  

 يصدر ل ذه الغاي .

 :10املادة 

 . تتكون املوارد املالو  للص دلق مما يلل: 

 . ما يخص  له فل املوازن  العام  للدلل .1

رات لاإليماد لاةبتعاث الا  لا . جائض مخصــــــــــــــصـــــــــــــــات ال لس العلم  لالتدريب لالنشــــــــــــــر لاملؤتم2

 .تصرج ا الجامعات األردنو   ذا مض ى على عدم صرج ا  ربع س وات

. الريع املتأتي من برا ات اةختراع لحقوق امللكو  المكري  لاةســــــــــــــتثمارات التك ولو و  املدعوم  3

 من الص دلق. 

س  ذا  ان  من مصدر  ردني  .  س ه ات  ل تبرعات  ل مساعدات ترد  لوه  شريط  مواجق  املجل4

 لمواجق  مجلس الوزرا   ذا  ان  من مصدر غير  ردني. 

 ب. تخضع  موال الص دلق لحساباته لرقاب  ديوان امللاس  .
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 :11املادة 

يعتبر صــــــــــــــ ـــدلق دعا ال لـــس العلم  لاةبتكـــار الخل  القـــانوني لالواق ل لصــــــــــــــ ـــدلق دعا ال لـــس 

  لتؤلل 2009( لس   23تعلوا العاال لال لس العلم  رقا )العلم  املنشأ بمقتض ى  حكام قانون ال

 لوـــــه  موع مو ودات هـــــذا الصــــــــــــــ ـــــدلق ل موالـــــه امل قولـــــ  لغير امل قولـــــ  لحقوقـــــه   مـــــا يتلمـــــل 

 اةلتزامات املترت   علوه.

 :12املادة 

 . تســــــــتوفل الوزارة لحســــــــاب الخزي   رســــــــوما مقابل ترخو  مؤســــــــســــــــات التعلوا العاال الخاصــــــــ   

قدارها لشـــــــــــرلل اســـــــــــتوما  ا لســـــــــــائر األمور املتعلق  ب ا بمو ب نتام خا  يصـــــــــــدر ل ذه ليلدد م

 الغاي .

ب. تستوفل الوزارة لحساب الخزي   بدل خدمات مقابل معادل  الش ادات لتصديق ا  ل تصديق  

ش ادات الدلرات لش ادات الخبرة ألعضا  هوئ  التدريس الصادرة عن مؤسسات التعلـــوا العاال  

 ليلدد مقدارها بمقتض ى تعلومات يصدرها الوزير ل ذه الغاي .

 :13املادة 

 نتم  الالزم  لت موذ  حكام هذا القانون.يصدر مجلس الوزرا  األ 

 :14 ملادةا

 على تعديالت من علوه طر  لما (2009 لس  ( 23) رقا العلم  لال لس العاال التعلوا قانون ) يلغى

 غيرها يســـــت دل  ل  تعدل  ل  تلغى  ن  اى بمقتضـــــاه الصـــــادرة لالتعلومات باألنتم  العمل يســـــتمر   ن

 .القانون  هذا ألحكام لجقا ب ا


