
 

 

 

 

 

 2020( لسنة 70نظام رقم )

 وتعديالته نظام ترخيص الجامعات األردنية الخاصة وإنشائها

  ( من قانون الجامعات األردنية4صادر بمقتض ى الفقرة )أ( من املادة )

 2018( لسنة 18رقم )

 

 2020لسمممممنة  وإنشممممما  اجامعات األردنية الخاصمممممة النظام )نظام ترخيص الهذا  يسممممم   -1 املادة

 ( وُيعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتعديالته
 

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام املعاني املخصمممممصمممممة لاا أدناه ما ل   -أ -2 املادة

 -ذلك: تدل القرينة على غير 

 .قانون الجامعات األردنية :  القانون    

 وزارة التعلي  العالي والبحث العل ي. :  الوزارة        

 .مجلس التعلي  العالي  :  املجلس     

 مؤسسة خاصة للتعلي  العالي تمنح درجة جامعية. :  الجامعة   

  :  املالك   
 
أي شمممممممممممممروة أو جمعية أو مؤسمممممممممممممسمممممممممممممة تملك الجامعة وم مممممممممممممجلة و قا

 ألحكام التشريعات النا ذة. 
 

تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص علي ا في هذا النظام ما ل  تدل  -ب 

 على غير ذلك.  القرينة

 به ما يلي: -3 املادة
 
قا
َ
 -يقدم طلب الترخيص على نموذج معتمد من املجلس ُمر 

 اس  الجامعة املراد إنشاؤها ومقرها باللغة العربية واالنجليزية.  -أ

 أسماء املالكين وجنسيات  .  -ب

 أهداف الجامعة والجدوى االقتصادية إلنشا  ا.  -ج

 الكليات واألقسام واملعاهد واملراوز التي تضماا الجامعة.  -د

 نحح ححن هللاححلححححححد   الححنححححححانححة ابححن الححهسحححححححححححححح ححن محح حححححح  املححمحح حح ححححححة األردنححيححححححة الحح ححححححا ححححححححححححححمححيحححححححة

 حححححححححححححححححححور الدستحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح( من 31بمقتضحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح  املادة )

 5/7/2020ححححححححح  وبناء هللالى ما قححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححرري مـ ـ الحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححو راء بتار ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح

 -نأمر بوضع النظام اآلتة: 



( خمسة ماليين دينار 5إثبات املالءة املالية لطالب الترخيص وبما ال يقل عن ) -ه

 أردني. 

 ية لاا. بيان مصادر التمويل املتاحة للجامعة وموازنة تقدير  -و

سممممممممممند ت ممممممممممجيل وميطل أراا وموقإ تنظي ي لمرا املراد إنشمممممممممماء الجامعة  -ز

. 120علي ا شريطة أن ال تقل مساحة األرا عن )
 
 ( دونما

 قائمة بالتيصصات األكاديمية والدرجات العلمية التي ستمنحاا الجامعة.  -ح

 . ى برامج اتفاقيات التعاون العل ي املنوي توقيعاا مإ مؤسسات تعليمية أخر  -ط

ير إ طلب الترخيص إلى املجلس إلصمممممممممممممدار القرار املناسمممممممممممممب  شممممممممممممم نه خالل مدة ال  -أ  -4 املادة

تتجاوز أربعة أشممممار من تاريخ تقديمه وإذا ل  يصممممدر القرار خالل هذه املدة يعت ر 

 .
 
 الطلب مر وضا

في حال املوا قة املبدئية على الطلب يتوجب على طالب الترخيص وخالل تسمممممممممممممعة  -ب

أشمممممممممممممار من تاريخ إبالغه املوا قة تقدي  الوثائص التالية للخصمممممممممممممول على الترخيص 

 -الن ائي:

 ألحكام التشريعات النا ذة.   -1
 
 شاادة ت جيل املالك و قا

اب الجامعة إشمممممممممممعار من البنك يفيد بخيدا  مبلن خمسمممممممممممة ماليين دينار لخسممممممممممم -2

 تحت اإلنشاء وال يجوز سخبه إال بموا قة املجلس. 

سممممممند ت ممممممجيل يثكت ملكية املالا للعقار املراد إنشمممممماء الجامعة عليه وموقعه  -3

( 120ومسمماحتهش شممريطة أن ال تقل مسمماحة األرا املخصممصممة للجامعة عن )

 .
 
 مائة وعشرين دونما

ألكاديمية واإلدارية ميطل شمممممممامل ملوقإ الجامعة وميطل تفصممممممميلي ألبني  ا ا -4

 ومرا قاا. 

 أي وثائص أخرى يراها املجلس ضرورية لغايات منح الترخيص.  -5
 

( من الفقرة )ب( من هممذه املممادةش يجوز للجممامعممات 3على الرغ  مممما ورد في البنممد ) -ج

تقل مسممممممممممممماحة  الطبية اسمممممممممممممتملجار العقار املنوي إنشممممممممممممماء الجامعة عليه على أن ال

.120األرا املخصصة للجامعة عن )
 
 ( مائة وعشرين دونما

 

تلتزم الجامعة بالقوانين واألنظمة والتعليمات وشروط الترخيص ومعايير االعتماد  -أ -5 املادة

 ول ب ا في اململكة. مالعام والخاص املع



تسممممممممممممتوفي الوزارة لخسمممممممممممماب الخزينة العامة الرسمممممممممممموم املقررة بموجب نظام رسمممممممممممموم  -ب

ترخيص مؤسممممممممسممممممممات التعلي  العالي الخاصممممممممة النا ذش قبل صممممممممدور قرار الترخيص 

 . للجامعة الن ائي
 

يصدر املجلس قراره بمنح الترخيص الن ائي  عد تحقص الشروط الواردة في املادتين  -أ -6 املادة

 ( من هذا النظام. 5( و )4)

( من هذا النظام في املوعد 5( و )4إذا ل  يلتزم طالب الترخيص بما ورد في املادتين ) -ب

 املخددش تعت ر املوا قة على طلبه ملغاة ويحص له التقدم بطلب جديد. 
 

 لك وال ُيمنح لمشخاص الطبيعيين. ايمنح الترخيص بخنشاء الجامعة إلى امل -أ -7 املادة

 -تؤسس الجامعة بخحدى الطريقتين التاليتين:  -ب

 لشروط الترخيص واالعتماد.  -1
 
 أن يقوم املالك بت سيس الجامعة وبنا  ا و قا

أن يتعاقد املالك مإ شممممممممروة اسممممممممتثمارية تعليمية مقابل أجر أو نسممممممممبة من ريإ  -2

من املوازنمممة السمممممممممممممنويمممة  %(15ل اإلجممممالي( بحيمممث ال يتجممماوز )المممدخمممالجمممامعمممة )

 في املشممروعات اإلنمائية %5للجامعةش من ا )اإلجمالية 
 
( يعاد اسممتثمارها سممنويا

السممممممتكمال األبنية واإلنشمممممماءات والتجايزات حسممممممب طلب الجامعةش مقابل أن 

تقوم الشممممممممروة االسممممممممتثمارية بت مين األرا والبنية التحتية والتجايزات الثابتة 

 ص. حسب متطلبات الجامعة وشروط الترخيص واالعتماد العام والخا
 

على املالك اسمممممممممتكمال بنية الجامعة املراد إنشممممممممماؤها خالل ثال  سمممممممممنوات من تاريخ  -أ -8 املادة

( من هذا 6صممممممممممدور القرار بمنح الترخيص الن ائي و ص أحكام الفقرة )أ( من املادة )

 النظامش وال يجوز في أي حال من األحوال استيدام أو استملجار مباٍن مؤقتة. 

يشمممممممممممممكمممل املجلس لجنمممة للكشمممممممممممممف على بنيمممة الجمممامعمممة التحتيمممة ومرا قاممما وتممم ثي  ممما  -ب

 وتجايزات ا. 

 ال تت  مباشرة التدريس إال  عد تحقيص معايير االعتماد العام والخاص.  -ج
 

ن ممممممممممممم  -أ -9 املادة
ُ
 لاممما في اململكمممة  ئيجوز للجمممامعمممات غير األردنيمممة بموا قمممة املجلس أن ت

 
 روعممما

شمممريطة االلتزام  شمممروط الترخيص ومعايير االعتماد العام والخاص املعمول ب ا في 

 اململكة. 



تسممممممممممري أحكام هذا النظام أو أي تشممممممممممريعات أخرى متعلقة بالتعلي  العالي على أي  -ب

مؤسممممممممممسممممممممممة غير أردنية أو أي  ر  لاا يتولى التعلي  العالي داخل اململكة ماما كانت 

 فة القانونية للجاة التي تتبعاا. الص
 

للمجلس أن يطرح دعوة للقطا  الخاص إلنشممممممممممممماء جامعات ذوات تيصمممممممممممممصمممممممممممممات  -أ -10 املادة

 معينة لخاجات خاصة يحددها املجلس. 

يجوز للجامعة إنشممممممممممممماء  رو  لاا شمممممممممممممريطة االلتزام ب حكام هذا النظام وبشمممممممممممممروط  -ب

 الترخيص ومعايير االعتماد العام والخاص. 
 

تسمممممتث   من الشمممممروط واملتطلبات الواردة في هذا النظام الجامعات ذوات الطبيعة  -أ -11 املادة

الخمماصممممممممممممممة والتي تقتصمممممممممممممر على التيصمممممممممممممصممممممممممممممات التقنيممة التطبيقيممة الختالف هممذه 

 الجامعات عن الجامعات التقليدية. 

يدرس املجلس كل طلب مقدم إلنشمممممماء الجامعات ذوات الطبيعة الخاصممممممة  شممممممكل  -ب

منفصممممممممممممممل ويتيممذ قراره بمماملوا قممة أو الر مل و ص تفمماصممممممممممممميممل الطلممب املقممدم لاممذه 

 الغاية. 

والتي تقتصر تحدد شروط ومتطلبات ترخيص الجامعات ذوات الطبيعة الخاصة  -ج

ا املجلس بموا قة على التيصمممصمممات التقنية التطبيقية بموجب تعليمات يصمممدره

 مجلس الوزراء. 
 

إضمممممممممممممما ممة إلى الشمممممممممممممروط واألحكممام الواردة في هممذا النظممامش يتوجممب االلتزام بممالشمممممممممممممروط  -12 املادة

 -واملعايير التالية  يما يتعلص بخنشاء الجامعات الطبية الخاصة: 

%( من رأسمممممممممممممال 51أو مالكوها ما ال يقل عن )أن تمتلك الجامعة املراد إنشمممممممممممماؤها  -أ

 مستشفى تعلي ي.

داخل الخرم الجامعي أو أن يبعد مسمممممممممما ة ال تزيد  التعلي يسممممممممممتشممممممممممفى أن يكون امل -ب

( و  عن الخرم الجامعي وفي هذه الخالة تحتسممممممممب مسمممممممماحة املسممممممممتشممممممممفى 25على )

 ألحكام هذا النظام. 
 
 التعلي ي من املساحة الكلية املطلوبة و قا

 أن يكون املسمممممممتشمممممممفى التعلي ي جاهز  -ج
 
لالسمممممممتيدام قبل البدء بقبول طلبة الد عة  ا

 الثانية. 

 ( مائتي سرير.200أن ال تقل طاقة املستشفى االستيعابية عن ) -د



وتشمممممل الطب الباط ي و روعهش  ي أن يضمممم  املسممممتشممممفى دوائر علوم الطب السممممرير  -ه

األطفالش طب  الجراحة واختصمممممممماصممممممممات اش طب التوليد وعل  أمراا النسمممممممماءش طب

األسممممممممرةش املخت راتش األشممممممممعةش طب الطواراش وحدة العناية املروزة ويكون لكل من ا 

برنامج تدريبي لمطباء على مستوى االمتياز واإلقامة وتدريب االختصاصيين وزمالة 

أبحا  الطب السمممممريري مإ كل ما يلزم من عيادات خارجية وميت رات متيصمممممصمممممة 

ةش وأن يت  تعيين املوظفين و ص معايير يات الطبيمجازة ب حد  الوسمممممممممممممائل والتقن

أكاديمية ومانيةش وأن تعكس الطاقة السممممممممممريرية للمسممممممممممتشممممممممممفى معدالت اإلدخاالت 

املطلوبمة وذلمك لتو ير عمدد املر ممممممممممممم   الكمافي والتنو  في الخماالت ألغراا التمدريمبش 

 االعتماد املختصة.  سوأن يحصل املستشفى على اعتماد من ِقبل مجال

كليتي الطب وطب األسمممممممممممممنانش على أن تشمممممممممممممتمل كلية الطب على املخت رات  نشممممممممممممماءإ -و

ومنشممممممعت التعلي  الخاصممممممة بالعلوم الطبية من ا التشممممممريحش عل  وظائف األعضمممممماءش 

 عل  األمرااش عل  األدويةش عل  الجزيملات الخيويةش وغيرها حسب الخاجة. 

نية وجود مجمإ طبي متيصمممممممص في طب األسمممممممنان يحتوي على التيصمممممممصمممممممات السممممممم -ز

 
 
كا ة وبعدد كاف من وراس ي طب األسنان يتناسب مإ عدد الطلبة املقبولين سنويا

 في ال رنامج مإ ما يلزماا من تجايزات متيصصة وميت رات. 

تو ير العدد الكافي من أعضممممممممممممماء هيملة التدريس من ذوي القدرة والكفاءة في العلوم  -ح

الطبية األسممممممممممماسمممممممممممية من خريدي جامعات عاملية وب عداد تتناسمممممممممممب مإ عدد الطلبة 

 املقبولين في كل برنامج. 

تحتاجاا الجامعة  التي إنشممممممممممماء صمممممممممممندود ابتعا  للخصمممممممممممول على الدرجات العلمية -ط

بممالتعمماون مإ الوزارةش بحيممث يبممدأ العمممل بممه وتفعيلممه خالل ثالثممة أشمممممممممممممار من تمماريخ 

مإ الوزارة بحيث حصمممممممممول الجامعة على الترخيص الن ائي بموجب اتفاقية خاصمممممممممة 

 تمثل الوزارة واملستثمر بالتساوي في إدارة هذا الصندود. 

لتزام الجممامعممة املتعمماقممد معامما إبرام اتفمماقيممة شمممممممممممممراوممة مإ جممامعممة عممامليممة تتضممممممممممممممن ا -ي

بتو ير كوادر تدريسممممية أو  نية للعمل في الجامعة الطبية على سممممكيل اإلعارة أو أي 

 وسيلة أخرى مناسبة. 

تقدي  خطة اسممممممممممتقطاب للطلبة الوا دين مقترنة بتعاد خطي بحيث تبين أن عدد  -ا

جلين من الطلبمممة امل ممممممممممممم %( 60ن في الجمممامعمممة الطبيمممة ال يقمممل عن )الطلبمممة الوا مممدي

.
 
 سنويا



( مائة 100للجامعة الطبية عن ) املالكةيجب أن ال يقل حج  اسممممممممممممتثمار الشممممممممممممروة  -ل

  مليون دينار أردني.  
 

 يصدر املجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.  -13 املادة

 


