قانون التعليم العالي والبحث العلمي وتعديالته رقم ( )17لسنة 2018
------------------------المادة -1يسمى هذاا الاذانون (قذانون التعلذيم العذالي والبحذث العلمذي لسذنة )2018
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذذادة -2يكذذون للكلمذذال والعبذذارال التاليذذة حي مذذا وردل فذذي هذذاا الاذذانون المعذذاني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل الارينة على غير الك-:
 :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزارة
 :وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير
التعليم العالي  :التعلذذذيم الذذذال م تاذذذل مدتذذذه عذذذن سذذذنة دراسذذذية
أكاديميذذذة كاملذذذة بعذذذد شذذذهادة الدراسذذذة ال انويذذذة
العامة أو ما يعادلها.
 :مجلذذس التعلذذيم العذذالي المشذذكل بمات ذذى أحكذذام
المجلس
هاا الاانون.
 :رئيس المجلس.
الرئيس
مؤسسذذذذذذذذذذذذذذذذال  :المؤسسذذال التذذي تتذذولى التعلذذيم العووذذوالي سذذوا
كانذذذل جامعذذذال أو كليذذذال مجتمذذذ متوسذذذأة أو
التعليم العالي
غيرها.
حال التخصص  :مجموعذذذذة مذذذذن المذذذذواد التعليميذذذذة والمهذذذذارال
التدريبيذذة التذذي م تاذذل مذذدة دراسذذتها عذذن عذذام
أكذذاديمي كامذذل فذذي أل مؤسسذذة مذذن مؤسسذذال
التعلذذيم العذذاليؤ ويذذؤدل دنهذذا دراسذذتها بنجذذا
دلذذى الحصذذول علذذى درجذذة علميذذة أو شذذهادة فذذي
هاا الحال.
الصندوق
 :صننوق دعم نن عالبحنناعالمي ننالع اار انننشعال و نن ع
ر ق ضىعأحانمعهذاعالقننون.ع
ع
ع
ع
المادة -3يهدف التعليم العالي والبحث العلمي دلى تحايق الغايال التالية-:
أ -إ قامعكوامشعر نية عؤههين ع ؤ صةةن عحنالعحقنوععال ميحن عال ص ي ن ،ع
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نننع

ل يبينن عاح ينجننن عال ج ننبعر نننعة ننواأمعؤننبعأهننقاوعال و ينن ع
ال نؤي .ع
ب -ترسيخ العايدة اإلسالمية وقيمها الروحية واألخالقية وتعزيز اإلنتما
الوأني والاومي.
ج -ترسيخ النهج الديماراأي وتعزيزه بما ي من حريذة العمذل األكذاديمي
وحذذق التعبيذذر واحتذذرام الذذرأل امخذذر والعمذذل بذذرو ال ريذذق وتحمذذل
المسؤولية واستخدام الت كير العلمي الناقد.
د -تذذذوفير البيئذذذة األكاديميذذذة والبح يذذذة والن سذذذية وامجتماعيذذذة الداعمذذذة
لإلبداع والتميز وصال المواهب وامبتكار والريادة.
هو -تنمية اإلهتمام بالتراث الوأني وال اافة الاومية وال اافال العالمية.
و -اعتمذذاد اللغذذة العربيذذة لغذذة علميذذة تعليميذذة تعلميذذة فذذي مختلذذف مراحذذل
التعلذذيم العذذاليؤ ودعذذم التذذلليف العلمذذي بهذذا والترجمذذة منهذذا ودليهذذاؤ
أل لغة عالمية لغة مساندة لها.
واعتبار ّ
ز -اإلسذذذهام فذذذي تنميذذذة المعرفذذذة فذذذي مجذذذامل العلذذذوم وامداب وال نذذذون
وغيرهذذاؤ وبنذذا نذذواة علميذذة تانيذذة وأنيذذة قذذادرة علذذى الذذربأ بذذين
األوساأ البح يةؤ وتوجيه البحث العلمي وتأويره نحو توليد المعرفذة
واإلنتاج الصناعي والتكنولوجيا.
 تنميذذة قذذدرال الدارسذذين بلغذذة أجنبيذذة واحذذدة علذذى األقذذل فذذي ميذذادينتخصصذذذذذاتهم ودكسذذذذذابهم مهذذذذذارال مناسذذذذذبة مسذذذذذتخدام تكنولوجيذذذذذا
المعلومال في تلك الميادين.
أ -تشذذجي البحذذث العلمذذي وامبتكذذار ودعمهمذذا ورف ذ مسذذتواهما خاصذذة
البحث العلمي التأبياي الموجه لخدمة المجتم وتنميته.
ل -اإلرتاذذا بمسذذتوا أدا مؤسسذذال التعلذذيم العذذالي وجذذودة مخرجاتهذذاؤ
وزيادة الادرة التنافسية العالميذة لهذا مذن خذالل تنميذة قذدرال أع ذا
الهيئتذذين التدريسذذية واإلداريذذة فيهذذا ومواكبذذة التأذذورال وتكنولوجيذذا
المعلومال واإلتصامل ودمجها في التدريس والبحث والحصذول علذى
اإلعتماد الدولي للمؤسسال والبرامج.
ك -تشذذجي التمذذايز والتنذ ّذوع بذذين مؤسسذذال التعلذذيم العذذالي لتمكينهذذا مذذن
التركيز على البحث العلمي ودسذتاأاب الك ذا ال العلميذة المتميذزة لذه
مذن جهذذةؤ والتذدريس لتخذذريج الكذوادر البشذذرية الالزمذة لسذذد حاجذذال
سوق العمل من جه ٍة انية.
ل -ديجاد ارتباأ مؤسسذي و يذق بذين الاأذاعين العذام والخذاص مذن جهذة
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ومؤسسذذال التعلذذيم العذذالي مذذن جهذذة أخذذران لالسذذت ادة مذذن الأاقذذال
المؤ َهلة في هذاه المؤسسذال فذي تأذوير هذاين الاأذاعين عذن أريذق
امستشارال والبحث العلمي التأبياي.
م -تو يذذق التعذذاون العلمذذي وال اذذافي وال نذذي والتانذذي فذذي مجذذال التعلذذيم
العذذالي والبحذذث العلمذذي مذ الذذدول ومؤسسذذاتها التعليميذذة والمن مذذال
الدولية والمؤسسذال العربيذة واإلسذالمية واألجنبيذة وتوسذي ميادينذه
في امتجاهال الحدي ة والمتأورة.
ال نمة-4عت ولىعالوزاشةعال نمع الةالحين عال نلي -:ع
ع

ع

أ-عع تو يننذعالاين ن عالمنؤن علي مينني عالمنننلالعحننالعؤجنات نننعال يروةن ع ال قنحين ع
ال ميي ي ع المي ي ع البح ي عحالعن ندعؤه ان عال ميي عالمنلال.ع
ب -التنسذذيق بذذين مؤسسذذال التعلذذيم العذذالي فذذي المملكذذة لإلسذذت ادة مذذن
الأاقال التعليمية والبح ية وامستشارية لديها.
ج -عاذذد اإلت اقيذذال العلميذذة وال اافيذذة المتعلاذذة بذذالتعليم العذذالي والبحذذث
العلمذذي م ذ المؤسسذذال اال العالقذذة فذذي الذذدول العربيذذة واإلسذذالمية
واألجنبية والهيئال اإلقليمية والدولية.
د -تم يذذل المملكذذة فذذي المذذؤتمرال والنذذدوال اال العالقذذة بذذالتعليم العذذالي
المحلية منها والخارجية.
هو -امعتراف بمؤسسال التعليم العالي غير األردنيةؤ ومعادلذة الشذهادال
الصادرة عنها وفق ن ام يصدر لهاه الغاية.
و -و ذ أسذذس دي ذذاد مبعذذو ي الذذوزارة فذذي البع ذذال العلميذذة لمؤسسذذال
التعلذذذيم العذذذالي داخذذذل المملكذذذة وخارجهذذذاؤ وتن ذذذيم شذذذؤون اإلي ذذذاد
واإلشراف عليه.
ز -متابعة شؤون الألبة األردنيين في الخارج.
 تن يم شذؤون الألبذة الوافذدين دلذى المملكذة والموفذدين منهذاؤ وأمذورالوفود العلمية بالتعاون والتنسيق م الجهال اال العالقة.
أ -دعداد وتوفير أجهذزة دداريذة وفنيذة مؤهلذة وقذادرة علذى الايذام بمهذام
المجلس ومتابعة شؤونه.
بذلل دراسذال ومعلومذال وبيانذال متذوافرة لذديها اال
ل -تزويد المجلس ّ
عالقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ك -تن يم شؤون المكاتب التي تادم خذدمال لألبذة التعلذيم العذالي وتحديذد
رسذذوم ترخيصذذها والجذذزا ال التذذي ت ذذر علذذى المخال ذذة منهذذا وفاذذا
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لن ام يصدر لهاه الغاية.
ل -تاذذديم المذذنل والاذذرو للألبذذة فذذي الجامعذذال الرسذذمية وفاذذا لن ذذام
يصدر لهاه الغاية.
م -تن يم فروع الجامعال األجنبية غيذر التابعذة لمؤسسذال التعلذيم العذالي
ومكاتب ارتباأها وفاا لن ام يصدر لهاه الغاية.
ن -تن يذذذا امت اقيذذذال وبذذذرامج التبذذذادل التعليمذذذي بذذذين المملكذذذة والذذذدول
والمؤسسال األخرا وفاا لن ام يصدر لهاه الغاية.
المادة-5أ -يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العذالي) برئاسذوة الذوزير وع ذوية
كل من-:
 -1أؤينع نمعالوزاشةع.عع
 -2أؤينع نمع زاشةعال يري ع ال ميي عةا يهع زةيعال يري ع ال ميي
 -3شئيسعهيئ عإ نمعؤه ان عال ميي عالمنلالع ض ننعجومت ن.
 -4ثالث عأكنمة يينعؤنعذ يعالصبيةع اا ةنن عؤ ننعةح ينونعشتبن ع
األ نذة .
 -5إثوينعؤنعذ يعالصبيةع اليأيعؤنعالق نععالصن .
 -6ؤنننقةيعؤقةيةننن عال يريننن ع ال ميننني ع ال قنحننن عالماننناية عحنننالعالقنننوا ع
ال ايح عاألشمني .ع
ب -1 -يعين األع ا المنصوص عليهم في البندين ( )4و ( )5من ال ارة
(أ) مذذن هذذاه المذذادة وتنهذذى ع ذذوية أل مذذنهم باذذرار مذذن مجلذذس
الذذوزرا بنذذا علذذى تنسذذيب الذذوزير علذذى أن ياتذذرن قذذرار التعيذذين
باإلرادة الملكية السامية.
 -2تكون مذدة ع ذوية امع ذا المنصذوص علذيهم فذي البنذد ( )1مذن
هاه ال ارة الث سنوال قابلة للتجديد لمرة واحدة .
 -3يشترأ فذي أل مذن امع ذا المنصذوص علذيهم فذي البنذد ( )1مذن
هاه ال ارة أن م يكون وزيرا أو ع وا في مجلس األمذة أو رئيسذا
لمؤسسة تعليمية أو نائبا للرئيس أو مو ا فيها أو رئيسذا لمجلذس
أمنا مؤسسة تعليمية أو ع وا فيه أو شريكا أو مؤسسا لشذخص
معنول يملك مؤسسة تعليمية خاصة .
ج -يختار المجلس من بين أع ائه نائبا للرئيس.
د -يشكل المجلذس لجانذا دائمذة ومتخصصذة برئاسذة أحذد أع ذائه علذى أن
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يكذذون مذذن بينهذذا اللجنذذة األكاديميذذة واللجنذذة اإلداريذذة والماليذذة واللجنذذة
الاانونية.
أل لجذذان مؤقتذذه لدراسذذة الموا ذذي التذذي تذتم دحالتهذذا
هذذو -يشذذكل المجلذذس ّ
دليهاؤ وتاديم التوصيال بشلنها دلذى المجلذسؤ والذك حسذب دختصذاص
كل لجنة.
المادة  -6أ -يتولى المجلس المهام والصالحيال التالية-:
 -1عش ع ين ن عال ميي عالمنلالعحالعال يا ،ع ضبعا ياتيجينت نع شحم نعالنىع
ؤجيسعالوزشاأعإلتصنذعالقياشعالالزمعر ن ن.
 -2ع ضننبعالضننواركعالا يي ن عرنلح ننن ع يننىعإ ن قاللي عؤه اننن عال مينني عالمنننلالع
نعإطنشعقواؤنهع
الم لع يىعتمزةزهنع ال وايقعحي نعريو نعل حقيقعأهقاح نعض
ٍ
ال نشكي ع ال انأل ع ال نحي عض نننعلحية نع حيؤ نع ن م نع ح ن ننع
يىعؤ يانت ن.
 -3عال واحق ع يىعإن نأعؤه ان عال ميي عالمننلالع أيعحني ععل ننعما نلعال يان ع
أ ع نشج نعا عإلغنئ نع إن نأعال صةةن ع البياؤجعؤننعؤص يناعال ان وةن ع
ال ننالعتننقشهعحي نننعأ عتمننقةلعأيعؤو نننعأ عإلغنئ نننع حقنننععلي يبننن ع ال غيننيا ع
ر نعاعة منشضعؤبعقننونعإ نمعؤه ان عال ميني عالمننلالع ضن ننعجومت ننع
الونحذ.
 -4عتوزةنننبعالنننق عالحانننوؤالع ينننىعالجنؤمنننن عالي ننن ي ع حقننننعأل نننسعةم نننقهنع
ال جيسعل ذهعالغنة .
 -5عت ننجيبعؤه اننن عال مينني عالمنننلالع يننىعإةجنننمعريئ ن عإ ن نشعتميي ي ن عذكي ن ع
جنذر ،ع إتبنععؤوظوؤ عال مي عاإللا ي ني .ع
 -6ع ضبعالاين عالمنؤ علقبوععال يب عحالعؤه ان عال ميي عالمنلال،عر نعة واحنقع
ؤبعا ياتيجي عال ميي عالمنلالعالونحذةع ؤياقب عتو يذهن.
 -7عال وانننيلعإلنننىعشئنننيسعالنننوزشاأعر مينننينعشء ننننأعؤجننننلسعأؤوننننأعالجنؤمنننن ع
األشمني عالي ي ع أ ضنئ ن.
 -8عال وايلعر ميينعشء نأعالجنؤمن عاألشمني عالي ن ي ع حقننعلقنننونعالجنؤمنن ع
األشمني عالونحذ.
 -9تمينننينعشء ننننأع أ ضننننأعؤجننننلسعأؤوننننأعالجنؤمنننن عالصنصننن ع حقننننعلقنننننونع
الجنؤمن عاألشمني عالونحذ.
 -10تميينعشء نأعالجنؤمنن عالصنصن عروننأع ينىعتوانيلعؤجننلسعأؤونئ ننع حقننع
لقننونعالجنؤمن عاألشمني عالونحذ.
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 -11ال واحقنن ع ينننىع قنننقعات نقيننن عال منننن نعالمي نننالع األكنننمة الع ال قونننالعؤنننبععععع
ؤه اننن عال مينني عالمنننلالعاألشمني ن ع نيننيعاألشمني ن عال ننالعةوب ننقع و نننعرننياؤجع
ؤ يك ع ال العتهميعإلىعالحةوعع يىعمشجن ع ي ي عشية عأنعتانونعؤننع
ؤه ان عال ميي عالمنلالعال العتم يوعر نعالوزاشة.
 -12إصقاشعال ميي ن عال نلي ع ااماشة عالالزؤ علم لعال جينسع اليجنننعال نرمن ع
لنننهع ال وب قننن ع ونننهع الوحنننقا عذا عالمالقننن عحنننالعالنننوزاشةعال يتب ننن عرم نننلع
ال جيس.
 -13إ ق ياحعؤ ني ن عالقنوانينع األنظ ن عال ميقن عر ه انن عال ميني عالمننلالع
الي ي ،ع شحم نعل جيسعالوزشاأعإل ا نععاإلجياأا عالق وشة عر ن ن.
 -14ال ةنمق ع يىعال وازنن عالاووة ع الحانرن عال نلي عالص نؤي عل ه ان ع
ال ميننني عالمننننلال،ع ؤونق ننن عتقنشةيهننننعالانننووة ،ع إصنننقاشعالقنننياشا عالالزؤننن ع
ر ن ن.
 -15ال ةنننمق ع يننىعتقيةننيعال حن ننلعالقننننونالعالاننوويعحننالعؤه اننن عال مينني ع
المنلالعالصنص ع يىعال قيةيعالاوويعالذيعتمقهعالوحقةعال وظي ي عال ص ةن ع
رنليقنر ع ال ققيقعالقا يالعحالعالجنؤمن عالي ي .
 -16ااطننالعع يننىعتقيةننيعمةننوانعال حن ننب عالاننوويعالننذيعةصنن عالجنؤمننن ع
الي ي ع إتصنذعاإلجياأا عال ون ب عر نه.
ب-عة ولىعال جيسعال ننمع الةنالحين عال نلين عروننأع ينىعتوانيلعؤجينسع
هيئن عإ نننمعؤه اننن عال مينني عالمنننلالع ضن ننعجومت نننع حقنننعألحانننمع
قننون ن-:ع
 -1ؤوحعأ عإلغنأعتي ي عتصة عأ عأك ي.ع
 -2إةقنوعالقبوععحالعؤه ان عال ميي عالمنلالعإةقنحنععمائ نعأ عؤهق ن.
 -3إنالدعؤه ا عال ميي عالمنلالعإنالقنعؤهق نعأ عمائ ن.ع
 -4ت ايلعلجو علإلشياوعال بنشيع يىعؤه ا عال ميي عالمنلال.ع
ع

المذذادة  -7أ -يعاذذد المجلذذس اجتماعاتذذه بذذدعوة مذذن رئيسذذه أو نائبذذه عنذذد غيابذذهؤ
ويكذذون اإلجتمذذاع قانونيذذا بح ذذور ل ذذي أع ذذائه علذذى األقذذل علذذى أن
يكذون الذرئيس أو نائبذذه مذن بيذذنهمؤ ويصذدر قراراتذذه بلغلبيذة أصذذوال
أع ائه الحا رين وعند تساول األصوال يرجل الجانب الال صول
معه الرئيس.
ب -يسمي الوزير مذن بذين مذو ي الذوزارة أمذين سذر للمجلذسؤ يتذولى
تن ذذيم جذذدول أعمذذال دجتماعاتذذهؤ وتذذدوين محا ذذر جلسذذاتهؤ وح ذ
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وأل أعمال أخرا يكل ذه بهذا
قيوده وسجالتهؤ ومتابعة تن يا قراراته ّ
الوزير.
المجلس التعليمال الالزمة لتن يم دجتماعاته.
ج -ي
ال نمة-8عتو عحالعال جيسعالوحقتننعال نلي نن-:ع
أ-ع حقةعالاين ن ع ال ص يك،ع ت ولىعال نمعال نلي ع-:ع
 -1ج بعالبيننن عال ميق عر ص ياعجوانلعق ننععال ميني عالمننلالع تحييي ننع
لقينهعؤهشيا عاألماأعاليئياي عل ه ان عال ميي عالمنلال.ع
 -2إجياأعالقشا ن ع البحوثعالالزؤ عل وةيعق نععال ميي عالمنلال.ع
 -3تحقةقعاح ينجن عق نععال ميي عالمنلالعؤنعال واشمعال نلي ع الب ية .ع
 -4أيعؤ نمعأ يىعةاي نعر نعال جيس.ع
ب -وحدة تنسيق الابذول الموحذدؤ وتتذولى تنسذيق عمليذة قبذول الألبذة فذي
الجامعال األردنية الرسمية وفاا للسياسة العامة التي ي عها المجلسؤ
أل مهام أخرا يكل ها بها المجلس .
د افة دلى ّ
ع

ع

المذذذادة -9أ -ينشذذذل فذذذي الذذذوزارة صذذذندوق يسذذذمى (صذذذندوق دعذذذم البحذذذث العلمذذذي
واإلبتكذذار) يهذذدف دلذذى تشذذجي البحذذث العلمذذي التأبياذذي واإلبتكذذار فذذي
المملكة ودعمهما.
ب-عة ن عتوظنني عج يننبعال ننه نعال ميق ن عرنلةننوق دعر نننعحننالعذلننةعال نلي ن ع
اإلماشة عؤو نعر ق ضىعنظنمعةةقشعل ذهعالغنة .ع
ع
المادة-10أ -تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي-:
 -1ؤنعةصة علهعحالعال وازن عالمنؤ عليق ل .
 -2فذذائ مخصصذذال البحذذث العلمذذي والتذذدريب والنشذذر والمذذؤتمرال
واإلي ذذاد واإلبتعذذاث التذذي لذذم تصذذرفها الجامعذذال األردنيذذة داا م ذذى
على عدم صرفها أرب سنوال .
 -3الريذذذ المتذذذلتي مذذذن بذذذرا ال اإلختذذذراع وحاذذذوق الملكيذذذة ال كريذذذة
واإلست مارال التكنولوجية المدعومة من الصندوق.
أل هبذذذال أو تبرعذذذال أو مسذذذاعدال تذذذرد دليذذذهؤ شذذذريأة موافاذذذة
ّ -4
المجلس داا كانل من مصذدر أردنذيؤ وموافاذة مجلذس الذوزرا داا
كانل من مصدر غير أردني.
أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.
ب -تخ
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المادة -11يعتبر صندوق دعم البحذث العلمذي واإلبتكذار الخلذف الاذانوني والذواقعي
لصندوق دعم البحث العلمي المنشل بمات ى أحكام قانون التعلذيم العذالي
والبحذذث العلمذذي رقذذم ( )23لسذذنة 2009ؤ وتذذؤول دليذذه جميذ موجذذودال
هذذاا الصذذندوق وأموالذذه المناولذذة وغي ذر المناولذذة وحاوقذذهؤ كمذذا يتحمذذل
اإللتزامال المترتبة عليه.
المادة -12أ -تستوفي الوزارة لحسذاب الخزينذة رسذوما ماابذل تذرخيص مؤسسذال
التعلذذيم العذذالي الخاصذذةؤ ويحذذدد ماذذدارها وشذذروأ اسذذتي ائها وسذذائر
األمور المتعلاة بها بموجب ن ام خاص يصدر لهاه الغاية.
ب -تسذذذتوفي الذذذوزارة لحسذذذاب الخزينذذذة بذذذدل خذذذدمال ماابذذذل معادلذذذة
الشهوادال وتصدياها أو تصديق شهادال الدورال وشهادال الخبذرة
ألع ذذذا هيئذذذة التذذذدريس الصذذذادرة عذذذن مؤسسذذذال التعلذذذيم العذذذاليؤ
ويحدد مادارها بمات ى تعليمال يصدرها الوزير لهاه الغاية.
المادة -13يصدر مجلس الوزرا األن مة الالزمة لتن يا أحكام هاا الاانون.
المادة -14يلغى قانون التعليم العذالي والبحذث العلمذي رقذم ( )23لسذنة  2009ومذا
أذذرأ عليذذه مذذن تعذذديالل علذذى أن يسذذتمر العمذذل باألن مذذة والتعليمذذال
الصذذادرة بمات ذذاه دلذذى أن تلغذذى أو تعذذدل أو يسذذتبدل غيرهذذا بهذذا وفاذذا
ألحكام هاا الاانون.
المادة -15رئيس الوزرا والوزرا مكل ون بتن يا أحكام هاا الاانون.

قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة  2018وتعديالته

8

