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 الجريدة الرسمية

 نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـــــــة 

 ( مـــــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 31بمقتضـــى المــــادة ) 

 20/11/2022وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ 

 -النظام اآلتي : نأمر بوضع
 

 2022( لسنة 68نظام رقم )

 العالي يي مؤسسات التعليماينشطة الحابية الطالبية ممارسة  تنظيم نظام

 ( من قانوص اي ااب السياسية20عادر بمقتضى الةقرة ) ( من المادة )

 2022لسنة  (7رقم )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ياي اينشاطة الحابياة الطالبياة ممارساة  تنظايميسمى  ظا النظاام )نظاام  -1المادة

( ويعماا  بااا بعااد مائااة وثمااانين 2022مؤسسااات التعلاايم العااالي لساانة 

 يوما  من تاريخ نشره يي الجريدة الرسمية.
 

يكااوص للكلمااات والعبااارات التاليااة  يثمااا وردت يااي  ااظا النظااام المعاااني  -2المااادة

 -صة لها  دناه ما لم تدل القرينة على لير ذلك:المخص
 

 مجلس التعليم العالي. : المجلس

مؤسساااااة التعلااااايم 

 العالي

المؤسسة التي تتاولى التعلايم العاالي ساواء  كانات  :

  امعة  و كلياة  امعياة  و كلياة مجتماع متوساطة 

  و لير ا.

الحاب السياساي المؤساس ويا  قاانوص اي اااب  : الحاب

 السياسية.

الطالباااة  و الطالااا  العضاااو ياااي الحااااب المناااتظم  : الطال 

 بالدراسة يي مؤسسة التعليم العالي. 

عماااادة شاااؤوص الطلباااة  و ماااا يقاااوم مقامهاااا ياااي  : العمادة

 مؤسسة التعليم العالي .

عمياااد شاااؤوص الطلباااة  و مااان يقاااوم مقاماااا ياااي  : العميد

 مؤسسة التعليم العالي.
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ي يح  للطلبة ممارستها يي مؤسساة االنشطة الت : النشا  الحابي

التعليم العالي ويقا ي كام  اظا النظاام والتعليماات 

 الصادرة بمقتضاه.

المباني وايراضي والحادائ  والساا ات ومرايا   : الحرم الجامعي

الخااااادمات التابعاااااة لمؤسساااااة التعلااااايم العاااااالي 

المخصصااة يعمالهااا ونشااا اتها سااواء مااا وقااع 

 يم العالي  و خار ها.منها يي مقر مؤسسة التعل
  
 

يحااا  للطلباااة ممارساااة اينشاااطة الحابياااة التالياااة داخااا  الحااارم  - -3الماااادة

 -الجامعي:

 التوعية والتثقير الحابي. -1
 التعرير بالعملية االنتخابية. -2
تشااجيع المشاااركة الطالبيااة بالعماا  العااام وباالنتخابااات التااي  -3

تحاادات تنظمها مؤسساة التعلايم العاالي لمجاالس الطلباة  و اال

  و الجمعيات  و النوادئ الطالبية ييها.
 عقد الندوات والمنا رات السياسية والمشاركة ييها. -4
  ئ نشا  آخر تواي  عليا العمادة . -5

تمثاا  االنشااطة المشااار اليهااا يااي الةقاارة ) ( ماان  ااظه المااادة ومااا  - ب

يطرح  خاللها و هة نظار الطلباة القاائمين عليهاا  و الحااب الاظئ 

ال تعبار باأئ  اال مان اال اوال عان موقار مؤسساة ينتموص الياا و

 التعليم العالي  و و هة نظر ا.
 

 - :يلتام الطال  عند ممارسة النشا  الحابي بما يلي -4المادة

إقامة النشا  الحابي يي ايمكنة وايوقات الموايا  عليهاا بمقتضاى  -  

   كام  ظا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
قبا  االعاالص عان اقاماة  الخطية مان العماادة الحصول على الموايقة - ب

 .النشا  الحابي او الدعوة اليا  و البدء بتنةيظه 
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الحةا  على سالمة منش ت مؤسسة التعليم العالي ومرايقها و سان  -  

 سير العملية التعليمية ييها وعدم القيام بأئ يع  يعي  عملها.
ات والةعالياات االمتناع عن إقامة النشا  الحابي خالل يترات االمتحان - د

 .التي تقيمها مؤسسة التعليم العالي بما ييها تخري  الطلبة
االمتناااع عاان اقامااة النشااا  الحابااي قباا  يااوم ماان موعااد انتخابااات  - ااـ         

مجالس الطلباة  و االتحاادات  و الجمعياات  و الناوادئ الطالبياة وياي 

 .اليوم الظئ يجرى ييا االنتخاب
وشاااعار مؤسساااة التعلااايم العاااالي عناااد االمتنااااع عااان اساااتخدام اسااام  - و

 .ممارسة النشا  الحابي
 .عدم  مع التبرعات  و تلقي الدعم المالي للحاب  - ز

  
يقدم  ل  اقامة النشا  الحابي الى العماادة قبا  عشارة  ياام علاى ايقا   -5المادة

 مااان الموعاااد المقتااارح إلقامتاااا علاااى النماااوذ  المعتماااد مااان المجلاااس 

 -يلي: لهظه الغاية متضمنا  ما 
 عنواص النشا  والغاية منا.  -  
  سماء ثالثة على ايق  من مقدمي الطل . - ب

 عورة عن الدعوة للنشا . -  
 مكاص انعقاد النشا  وموعده المقترح وبرنامجا.   - د
  سماء المتحدثين الرئيسيين يي النشا . -  ـ
 موايقة  مين عام الحاب على تقديم  ل  إقامة النشا .    - و

 

 لعمااادة باعاادار قرار ااا يااي  لاا  إقامااة النشااا  الحابااي خااالل تلتااام ا - -6المااادة

 مدة ال تايد على خمسة  يام عم  من تاريخ تقديما.
 ياااي  اااال عااادم عااادور القااارار خاااالل المااادة المنصاااوص عليهاااا ياااي  - ب

 الةقرة ) ( من  ظه المادة يعتبر الطل  موايقا عليا  كما .
 ن يحاااا  لمقاااادمي الطلاااا  االعتاااارا  خااااالل ثالثااااة  يااااام عماااا  ماااا -  

تاااريخ تبلاايغهم بقاارار الااريي لاادى رئاايس مؤسسااة التعلاايم العااالي 

 ويعتبر القرار الصادرعنا نهائيا.
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للعمياد بعاد عادور قارار الموايقاة علاى اقاماة النشاا  الحاباي تعاادي     - د

 زمانا  و مكانا  و برنامجا على  ص يكوص القرار مسببا.
رتكاااب  ئ يعاا  للعميااد وقاار النشااا  الحابااي خااالل انعقاااده إذا تاام ا -  ااـ

 يخالر التشريعات النايظة  و النظام العام.
 

 -:يحظر على مؤسسة التعليم العالي - -7المادة
مساااءلة الطالاا   و التعاار  لااا بسااب  ممارسااة النشااا  الحابااي  -1

المسموح بممارستا ويقا ال كام  ظا النظاام والتعليماات الصاادرة 

 .بمقتضاه
الطلبة المنتمين لأل ااب  االنحياز لصالل  ئ  اب  و التأثير على -2

 .بأئ شك  من ايشكال
 التروي  يئ  اب بأئ وسيلة من الوسائ  بما ييها االلكترونية. -3
السااماح باسااتخدام  ئ مكاااص يااي الحاارم الجااامعي كمقاار  و مكتاا   -4

 للحاب.
 

يحظاار علااى  عضاااء الهيئااة التدريسااية يااي مؤسسااة التعلاايم العااالي  - ب

 -ييها:و ميع العاملين 
اينشطة الحابية التي تمار  من قب  الطلباة داخا  المشاركة يي  -1

 الحرم الجامعي.

 التأثير على الطلبة بأئ شك  من ايشكال بسب  انتمائهم الحابي.  -2
 

 تلتاااام مؤسساااة التعلااايم العاااالي بتشاااكي  مجاااالس  لباااة  و اتحاااادات  -8الماااادة

 و  معيااات  و نااواد  البيااة وإتا ااة الةرعااة لجميااع الطلبااة الحااابيين 

ير الحابيين بممارسة  قهم يي الترشل واالنتخاب يي  ئ منها وي  ول

 تعليمات يصدر ا المجلس لهظه الغاية.
 

 

تلتام مؤسسة التعليم العالي بتعدي   ئ  نظمة  و تعليماات عاادرة عنهاا  -9المادة

تتعار  مع   كام  ظا النظام خالل مدة ال تايد على مائة وثمانين يوما  

 الجريدة الرسمية. من تاريخ نشره يي 

 
 

ال تساارئ   كااام  ااظا النظااام علااى مؤسسااات التعلاايم العااالي التابعااة  -10المااادة

 للقوات المسلحة ايردنية  و اي هاة ايمنية .
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 يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنةيظ   كام  ظا النظام. -11المادة

20/11/2022 

 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  ملغرتبنياخلارجية وشؤون ا 

  أمي  حسني عبداهلل الصفدي
 

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير 
  الشؤون السياسية والربملانية

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير 
 املياه والري 

 مجيل موسى النجارحممد 

 نائب رئيس الوزراء للشؤون
 االقتصادية  ووزير دولة لتحديث القطاع العام  

 ناصر سلطان محزة الشريدة
   

 وزير    
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
   

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان ووزير النقل

 فيق ابو السم  املهندس "أمحد ماهر" محدي تو

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز
 

 

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

 الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة

 وزير
 الزراعة  

   املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 
 

 وزير   
 اإلسالمية األوقاف والشؤون واملقدسات

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير 
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس

 وزير الرتبية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 الدكتور عزمي حممود مفلح حمافظة
 

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 د قاسم ذيب اهلناندةامح

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
    

 وزير 
 االتصال احلكومي

 فيصل يوسف عوض الشبول

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموي  ووزير العمل
 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

  الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري
   

 وزير 
  البيئة

 معاوية خالد حممد الردايدهالدكتور 

 وزير 
 التنمية االجتماعية 

 وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

 وزير 
 الثقافة

 هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 

 وزير 
 التخطيط والتعاون الدولي
 زينة زيد رشاد طوقان

 وزير 
 دولة للشؤون القانونية 

 الدكتورة نانسي امحد ابراهيم منروقة 
 

 وزير 
 االستثمار

 د حممد هاشم السقافخلو
 


