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، اعتباًرا 2018يسمى هذا النظام "النظام الداخلي للهيئة اإلدارية" في جامعة عمان العربية لسنة  1
 من تاريخ إقراره.

 

حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على اآلتية يكون للكلمات  2
 :غير ذلك

 

 جامعة عمان العربية. : الجامعة
رأ قانون العمل األردني ساري المفعول و/أو أي تعديالت قد تط : العملقانون 

 عليه و/أو أي قانون قد يحل محله.
د قانون الجامعات األردنية ساري المفعول و/أو أي تعديالت ق : القانون 

 تطرأ عليه و/أو أي قانون قد يحل محله.
 مجلس أمناء الجامعة. : المجلس
 رئيس الجامعة. : الرئيس
 أي عميد في الجامعة. : العميد

 أي دائرة/المكتب/المركز تنشا في الجامعة. : الدائرة/المكتب/المركز
 مدير أي من دوائر الجامعة أو مراكزها أو مكاتبها. : المدير
 لجنة شؤون الموظفين. : اللجنة

 الطبيب أو اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة. : المرجع الطبي
 انتقال الموظف من وظيفته التي يشغلها إلى وظيفة أعلى. : الترقية

انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة أخرى  : النقل الوظيفي
رة لدائمساوية لها في الدرجة والراتب سواء كان هذا النقل داخل ا

 التي يعمل بها أو أي دائرة أخرى في الجامعة.
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 مناءالسنوية المالية ومالحقها والتي يقرها مجلس االالموازنة  : موازنة الجامعة
 مسبقا شاملة المصاريف وااليرادات المقدرة.

 امعةالوظيفة التي تكون العمادة أو الدائرة أو المركز في الج : الوظيفة الشاغرة
بحاجة اليها ويتم اقرار شاغرها من مجلس االمناء ضمن 

 الموازنة.
 

 النظام على جميع العاملين في الجامعة باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية. تسري أحكام هذا 3
 

 اإلداريون في الجامعة هم: 4
الموظفون بعقود وبراتب مقطوع: هم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم  أ.

ميع في ج وبين الجامعة ممثلة بالرئيس وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود عملهم
ما كيرها، االمور المتعلقة برواتبهم وعالواتهم واجازاتهم، ونقلهم وانتهاء خدماتهم وغ
 تطبق عليهم أحكام هذا النظام في الشؤون األخرى غير الواردة في تلك العقود.

 بأجورالمستخدمون: األشخاص الذين يعينون للعمل في الجامعة ساعات محددة أو  ب.
 يومية لمدة محددة ضمن المبالغ المخصصة في موازنة الجامعة.

 

 

 تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها إلى الفئات اآلتية: 5
الفئة األولى: تشممل الوظمائف القياديمة اإلداريمة، والتخصصمية العاليمة، وال يعمين فمي همذه  أ.

إلمى  إليها إال من كمان يحممل الدرجمة الجامعيمة األولمى كحمد أدنمى باإلضمافةالفئة أو يرفع 
 المؤهالت والخبرات األخرى المبينة في هذا النظام. وتشمل مهام وظائف هذه الفئة:

 اقتراح السياسات العامة لدوائرهم. .1
هما إعداد الخطط الخاصمة بمالبرامو والمشمروعات والخمدمات العائمدة للمدوائر ومتابعت .2

 واإلشراف على تنفيذها.
الفئة الثانية: تشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعممال تخصصمية فمي مجمال  ب.

الزراعيمة العلوم التطبيقية والطبيعية واإلنسانية، كمالمهن الطبيمة والهندسمية واالقتصمادية و 
لتخصصمممات، واإلداريمممة والقانونيمممة والتربويمممة والمحاسمممبية والماليمممة أو مممما يما مممل همممذه ا

عيمة واإلشراف على هذه األعمال. وال يعين في هذه الفئة إال من كمان يحممل الدرجمة الجام
 األولى كحد أدنى.
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الفئمممة الثالثمممة: تشممممل الوظمممائف التمممي تكمممون مسمممؤولياتها القيمممام بأعممممال أساسمممية فمممي  ج.
 واللممموازمالمجممماالت اإلداريمممة أو الكتابيمممة والمحاسمممبية والتدريبيمممة وشمممؤون المسمممتودعات 

 والمكتبمممات واألعممممال الفنيمممة والحرفيمممة والمهنيمممة، أو مممما يما لهممما، واإلشمممراف علمممى همممذه
و مما أاألعمال. ال يعين في هذه الفئة إال من كان يحممل شمهادة الدراسمة الثانويمة العاممة 

 يعادلها كحد أدنى.
شمراف علمى الفئة الرابعة: تشممل الوظمائف الخاصمة بأعممال حرفيمة وحرفيمة مسماعدة، واإل د.

 تنفيذها أو تأدية خدمات معينة.
 

تحممدد مسممميات الوظممائف وفئاتهمما ومجموعاتهمما ومؤهالتهمما وشممروط إشممغالها ودرجاتهمما ورواتبهمما  6
 بموجب جدول تصنيف الوظائف الذي يصدره المجلس.

 
 

 

شؤون الموظفين في الجامعة برئاسة الرئيس أو من يفوضه خطًيا لذلك تؤلف لجنة  أ.     7
 وعضوية كل من:

 مدير دائرة الموارد البشرية. .1
 مدير دائرة الشؤون المالية. .2
 الجودة.ضمان مدير دائرة  .3
 العميد أو المدير المعني. .4
 أحد الموظفين اإلداريين يختاره الرئيس. .5

بتعيمين المموظفين، وتمرفيعهم، وتعمديل أوضماعهم، تكون صالحيتها التنسميب المى المرئيس  ب.
 والنظر في األمور األخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية.

 

ال يجوز تعيين أي موظف إال إذا توفرت وظيفة شاغرة في الجامعمة ولهما مخصصمات فمي  أ.     8
 الموازنة السنوية.

 ال يجوز أن يكون للتعيين مفعول رجعي. ب.

 الموظفون بقرار من الرئيس بناًء على تنسيب من اللجنة.يعين  ج.
يحممدد فممي قممرار تنسمميب اللجنممة الممى الممرئيس المسمممى المموظيفي والدرجممة والعممالوة والراتممب  د.

 الشهري طبقا لما هو مقرر في الجامعة كما ينص في قمرار التنسميب علمى تماريخ التعيمين
 وفترة التجربة وأي شروط أخرى.
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للممرئيس بنمماًء علممى تنسمميب اللجنممة مممني العمماملين فممي الجامعممة أي عممالوات أو مكافمم ت يراهمما  9
 ضرورية لمصلحة الجامعة بناًء على نتيجة تقييم أداءه. 

 

 يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون: 10
االسمممتثنائية ممممع مراعممماة ويجممموز تعيمممين غيمممر األردنمممي فمممي الحممماالت أردنمممي الجنسمممية،  أ.

 .التشريعات النافذة في المملكة األردنية الهاشمية
قد أتم  ماني عشرة سنة شمسية من عمره بموجب البطاقة الشخصية لألردني وجواز  ب.

 السفر لغير األردني.
حائًزا على المؤهالت العلمية والخبرات العملية المطلوب توافرها لشغل الوظيفة المرشي  ج.

 فيها. للتعيين
خالًيا من األمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه أو تعوقه عن القيام بواجباته  د.

ف ويجوز للرئيس تعيين الموظالوظيفية بموجب تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي. 
 لى أالعالذي ال تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك، 

ة وفق ن قيامه باألعمال التي ستوكل اليه وال تتعارض مع السالمة العاميحول ذلك دو
 تقرير طبي.

 حسن السلوك والسمعة. ه.
متمتًعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة  و.

 واألخالق واآلداب العامة.
 

وفق االحتياجات التي يتم إقرارها بما يحقق استخدام يتم التعيين في وظائف الجامعة  أ.     11
ؤ وتكاف أفضل الكفاءات وفق أسس االستحقاق والجدارة وتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة

 الفرص.
في حالة الحاجة لملء وظيفة شاغرة في الجامعة )عدا المستخدمين( وعدم وجود من  ب.

يفة ة للوظمعني بمخاطبة الرئيس بالنسبيشغلها من داخل الجامعة يقوم العميد/ المدير ال
 الشاغرة والشروط الواجب توفرها في شاغل الوظيفة.

تقوم دائرة الموارد البشرية بملء الوظيفة الشاغرة بتوفير طلبات مستوفية للشروط  ج.
لى المطلوبة سواء من خالل الطلبات المتوفرة لديها أو اإلعالن في الصحف و/أو ع

 وني.موقع الجامعة االلكتر 
الوظيفة لدى دائرة الموارد البشرية مرفّقا بها كافة الشهادات  ألشغاليتم تقديم الطلبات  د.

  العلمية والخبرات العملية واالوراق الثبوتية التي تطلبها الدائرة.
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تقوم دائرة الموارد البشرية بإعداد كشف بأسماء مقدمي الطلبات المستوفين لشروط  ه.
 متحاناتوخبراتهم ورفعه إلى العميد أو المدير المعني إلجراء االالوظيفة ومؤهالتهم 

ختيار االتنافسية و/أو المقابالت الشخصية إلشغال الوظيفة الشاغرة وفًقا لتعليمات 
أو /تحان ووتعيين الموظفين التي تصدرها الجامعة. تعاد الطلبات مرفّقا بها نتائو االم

دورها رفعها بالمعني إلى دائرة الموارد البشرية لتالمقابالت ومالحظات العميد أو المدير 
 إلى اللجنة.

في حالة الموافقة على التعيين ال يعد قرار الموافقة ساري ومنتو أل اره القانونية إال بعد  د.
 .ان يتم توقيع عقد العمل محدد المدة أصواًل 

 

لمدة  ال ة أشهر، وللجامعة أن تنهي كون الموظف عند تعيينه أول مرة تحت التجربة ي أ.     12
خدمته خالل فترة التجربة دون بيان األسباب، وبخالف ذلك يستمر في عمله حسب 

 عقده.
 ُتَعد مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له في حال استمر في عمله. ب.
ال يستحق الموظف أي إجازات سنوية أو مكاف ت خالل فترة التجربة إال في حاالت  ج.

اضطرارية يقدرها المسؤول المباشر، حيث يستحق بعد ذلك اإلجازة حسب األنظمة 
 والتعليمات.

إذا أعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته األولى فيجب أن يوضع تحت التجربة  د.
 من جديد.

 

لبدء خدمته في يعد تاريخ التحاق الموظف بعمله واستالمه مهام وظيفته تاريًخا  أ.    13
 باشرتهمالجامعة، وعلى الرئيس المباشر إبالغ مدير دائرة الموارد البشرية عن تاريخ 

 فور التحاقه بعمله.
إذا لممم يلتحممق الموظممف المعممين بوظيفتممه خممالل عشممرة أيممام مممن التمماريخ المقممرر لمباشممرته  ب.

 غير ذلك.لعمله يعد عقده المحدد المدة الغًيا حكًما ما لم يوافق الرئيس على 
 

 يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس. أ.    14
يعين نائب مدير الوحدة ومساعده ومدير الدائرة ومساعده في الجامعة بقمرار ممن المرئيس  ب.

 بناًء على تنسيب من العميد أو المدير المختص.
العميمد أو ممدير الوحمدة بنماًء علمى تنسميب يعين رئيس الشعبة أو رئيس الفمرع بقمرار ممن  ج.

 من مدير الدائرة.
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على الموظف القيام بالمهمات والواجبات المناطة به، والتقيمد بأحكمام الوظيفة مسؤولية وأمانة، و  15
 يأتي: القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، كما

تأدية متطلبات الوظيفة بنفسه وبذل العناية في تنفيذها وتكريس جميع أوقات الدوام  أ.
ون القان الرسمي لها، وااللتزام بأوامر مسؤوليه المتعلقة بالعمل المنوط به ضمن حدود

 واآلداب العامة.
 تحقيق اهداف الجامعة وتطلعاتها وتنفيذ سياساتها العامة والتفصيلية. ب.
تصرف بأدب وكياسة في صالته برؤسائه ومرؤوسيه وزمالئه وفي تعامله مع الطلبة ال ج.

 وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمتعاملين مع الجامعة ومراجعيها.
المحافظة على مصالي الجامعة وممتلكاتها وأموالها وأال يفرط بأي حق من حقوقها وأن  د.

إهمال أو تصرف يضر بمصلحة الجامعة يبلغ مسؤوله المباشر عن كل تجاوز أو 
 وحسن سمعتها.

 تأدية واجباته بدقة وكفاءة ونشاط وسرعة وأمانة، وينفذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم، ه.
 ويراعي التسلسل اإلداري في االتصاالت الوظيفية.

العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية، واالطالع على جميع القوانين  و.
سة نظمة والتعليمات والقرارات ذات الصلة بعمله في الجامعة والناظمة لممار واال 

 صالحياته ومسؤولياته واإلحاطة بها.
ة، والكفيلة بتطوير العمل ورفع كفاءته بما بتقديم االقتراحات والتوصيات، التي يراها مناس ز.

 يتناسب مع استراتيجية الجامعة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها.
الممرئيس المباشممر عممن أي مشمماكل أو صممعوبات تواجهممه مممن داخممل الجامعممة أو مممن  إبممالغ ح.

 خارجها والتي قد تؤ ر على ادائه لعمله.
 

 يحظر على الموظف اإلقدام على أي من األعمال اآلتية: 16
ترك العمل أو التوقف عنه ألي سبب من األسباب دون إذن من رئيسه أو التباطؤ أو  أ.

 على عدم القيام به.التحريض 
 القيام بأي عمل من شانه اإلساءة إلى الجامعة أو طلبتها أو مراجعيها أو العاملين فيها. ب.
القيام بأي نشاط مهني أو تجاري أو غيره سواء كان بمفرده أو مع أي شريك آخر و/أو  ج.

أن يعمل عند رب عمل آخر بعد أو أ ناء الدوام الرسمي وبدون موافقة خطية من 
  الرئيس.
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استغالل وظيفته وصالحياته لمنفعة ذاتية أو ربي شخصي أو قبول هدايا أو إكراميات  د.
 من أي شخص له عالقة أو ارتباط مالي في الجامعة أو له مصلحة معها.

 اإلفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها. ه.
 سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.ممارسة أي نشاط حزبي أو  و.
 االلتحاق بأي برنامو دراسي أو تدريبي دون موافقة خطية من الرئيس. ز.
االحتفاظ بأي أوراق من األوراق الخاصة بالجامعة أو أي مستند ولو كان يخص عمال  ح.

 مكلفا به خارج الجامعة.
ية لخدمة طالب أو موظف بطريقة التوسط لدى أي عضو من الهيئة التدريسية أو اإلدار  ط.

في غير مشروعة أو غير منسجمة مع طبيعة الجامعة واهدافها ومدونات السلوك الوظي
 فيها.

السماح للغير بأخذ أوراق أو مستندات أو االطالع عليها مباشرة أو إرسالها له بأي  ي.
 الغيرطريقة يدوية أو إلكترونية أو أي وسيلة أخرى لتحقيق أغراض خاصة به أو ب

 تتعارض مع مصلحة الجامعة.
 

كون طبيعة عمل الموظف وفًقا لما تم االتفاق عليه في عقد العمل و/أو أي وظيفة مشابهة ت 17
 .و/أو ما جرى العرف على أنه جزء من العمل ويراعى في ذلك توجيهات وتعليمات الرئيس

 

 

 :تقارير تقييم ظروف العمل 18
يقدم كل موظف تقريرا سنويا عن سير وبيئة العمل واقتراحاته لتطوير العمل وتحسين  أ.

 االداء.
يحدد بقرار من الرئيس الجهة أو الجهات التي ترسل لها هذه التقارير من العمادات  ب.

 والدوائر المختلفة.
 

 :التقارير السنوية وتقويم األداء 19
يقممّيم أداء الموظممف لجميممع األغممراض المنصمموص عليهمما فممي هممذا النظممام بممما فممي ذلممك  أ.

تعممده دائممرة اسممتحقاق الترفيممع والزيممادات التشممجيعية وتجديممد العقممد بموجممب نممموذج خمماص 
 الممموارد البشممرية وتقممره اللجنممة متضمممنا البيانممات التممي تممدرج فيممه واالشممخاص المفوضممين

 بتنظيمه والتوقيع عليه.
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 -مقبممول  -جيممد -اجيممدا جمدً  -يقمدر األداء العممام للموظمف بأحممد التقمديرات اآلتيممة )ممتماز ب.
 ضعيف(.

المالية أو اإلدارية قبل شمهرين  االستحقاقاتتعد التقارير السنوية عن الموظفين ألي من  ج.
 .االستحقاقمن هذا 

التقيمميم السممنوية تراعممى الدقممة والموضمموعية فممي تممدوين البيانممات والمالحظممات فممي نممماذج  د.
 الخاصة بالموظفين على أساس من العدالة والمسؤولية.

 

 .ابنقاط الضعف إذا كان تقديره مقبواًل أو ضعيفً  ايبّلغ مدير الموارد البشرية الموظف خطيً  أ.    20
يحممق للموظممف الحاصممل علممى تقممدير متوسممط أو ضممعيف االعتممراض علممى تقييمممه خممالل  ب.

إلمى  االعتمراضمن تاريخ تسلمه له، ويتمولى رئيسمه المباشمر رفمع همذا  اخمسة عشر يومً 
 المراجع المختصة لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

 

 يوجه تنبيه إلى الموظف الذي يرد بحقه تقرير مقبول. أ.    21
 يوجه إنذار أولي إلى الموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف. ب.
 نهائي إلى الموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف.يوجه إنذار  ج.
تنهممى خممدمات الموظممف الممذي تممرد عنممه  ال ممة تقممارير متتاليممة بتقممدير ضممعيف بقممرار مممن  د.

 المرجع المختص.
 

 ال يجوز سحب التقرير السنوي للموظف أو تعديله بعد إرساله إلى مدير الموارد البشرية. 22
 

 

للرئيس تحديد ساعات العمل األسبوعي على أال تزيد على  مان وأربعين ساعة في أ.23
الحاالت المنصوص عليها في هذا النظام وال يحسب منها الوقت األسبوع إال في 

 المخصص لتناول الطعام والراحة.
( 04:00( صباًحا لغاية الساعة )08:00من الساعة )تكون مواعيد الدوام في الجامعة  ب.

 مساًء باستثناء من تتطلب طبيعة عملهم خالف ذلك.
إذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يعلم رئيسه المباشر بذلك  ج.

ان يثبت و غيبه، تلعمل التالي على فورا سواء شفوًيا أو هاتفًيا أو كتابًيا قبل انقضاء يوم ا
 حديثه الهاتفي أو الشفهي بتعبئة نموذج إجازة.

يتولمى الرئيس المباشر بالتشاور مع مدير اإلدارة المختص تقدير مشروعية العذر  د.
  المقدم.
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 العطل األسبوعية والرسمية: 24
للموظف اال إذا حدد الرئيس أو يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة األسبوعية  أ.

 العقد غير ذلك وحسب طبيعة العمل.
يكون يوم العطلة األسبوعية للموظف باجر كامل إال إذا كان عامال على أساس يومي أو  ب.

ة م متصلأسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين اجر يوم العطلة األسبوعية إذا عمل ستة أيا
 مل فيهاعيستحق من ذلك األجر نسبة األيام التي قبل اليوم المحدد للعطلة، وبغير ذلك 

 .خالل األسبوع إذا كانت  ال ة أيام أو أكثر وإذا قلت عن ذلك فال يدفع  منها
 

 تبلغ الجامعة الموظفين الذين تحتاج لخدماتهم أ ناء أيام هذه العطل مسبًقا. 25
 

 

أحكام هذا النظام يجوز للجامعة تشغيل الموظف أكثر من ساعات العمل اليومية أو  مع مراعاة 26
 تية:ت اآلاألسبوعية المحددة بقانون العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية في أي من الحاال

القيام بأعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والحسابات الختامية واالستعداد لالستقطاب  أ.
الى  والتحضير لحفل التخريو وفعاليات ونشاطات الجامعة االخرى باإلضافة والتسجيل

ًما في  ين يو االحتفاالت التي تشارك بها الجامعة، بشرط أال يزيد عدد هذه األيام على  ال 
 السنة وأال تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها.

 حاالت الضرورة التي يقررها الرئيس. ب.
 %( من أجره المعتاد.125يتقاضى الموظف عن ساعة العمل اإلضافية أجًرا ال يقل عن ) .ج
إذا اشتغل الموظف في يوم عطلته األسبوعية أو أيام األعياد الدينية أو العطل الرسمية  د.

 عتاد.ره الم%( من أج150يتقاضى لقاء عمله من ذلك اليوم أجًرا إضافًيا ال يقل عن )
 

ال يتم العمل اإلضافي لقاء أجر إال بناء على تكليف خطي مسبق من الرئيس بناًء على  أ.    27
 تنسيب العميد/ المدير.

يشترط للتكليف باألعمال اإلضافية أن يتأكد المسؤول المباشر بأن العمل المطلوب  ب.
موظف تأديته خارج أوقات الدوام الرسمي استثنائي وليس نتيجة قصور أو إهمال من ال

 و/أو المستخدم وأنه يتعذر عليه تأدية ذلك العمل خالل أوقات الدوام الرسمي.
يصادق العميد/المدير على كشف ساعات العمل اإلضافية الفعلية التي عملها الموظف  ج.

 ية.البشر  و/أو المستخدم ضمن كتاب التكليف بالعمل االضافي ويرسلها إلى دائرة الموارد
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تقوم دائرة الموارد البشرية بتزويد الدائرة المالية بكشف ساعات العمل اإلضافي واألوراق  د.
ظف للمو  ةالمستحقالثبوتية الخاصة بها لدائرة الشؤون المالية للتدقيق واحتساب األجور 

 و/أو المستخدم.
 

 

 اآلتية:يستحق الموظف اإلجازة السنوية  أ.    28
 إذا كان من موظفي الفئة األولى. ا( يومً 30) .1

 موظفي الفئات األخرى. إذا كان من ا( يومً 21) .2
مباشرته العمل بعد التعيين. وفي جميمع األحموال من تاريخ تحسب اإلجازة السنوية ابتداًء  ب.

 ال يجوز جمع اإلجازات ألكثر من سنتين متتاليتين.
الجامعممة يصممرف لممه الراتممب والعممالوات عممن مممدة اإلجممازة إذا انتهممت خدمممة الموظممف فممي  ج.

 السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
يستحق الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة، ويجوز منحها مجمزأة حسمب ظمروف العممل  د.

ن ومصلحته بموافقة مديره أو عميده شريطة أال تقل في المرة الواحدة عمن يمومين متصملي
 ات الحاالت الطارئة.ما عدا إجاز 

 

يستحق جميع الموظفين و/أو المستخدمين التعطيل براتب كامل في أيام العطل الرسمية  أ.    29
ات المؤسسو واألعياد الدينية والوطنية التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل الدوائر الرسمية 

ة الذين تتطلب طبيعالعامة خاللها، ويستثنى من ذلك الموظفون و/أو المستخدمون 
 عملهم االستمرار بالعمل خالل أيام العطل.

يستحق الموظف و/أو المستخدم التابع إلحدى الطوائف المسيحية التعطيل في األعياد  ب.
جلس الدينية الخاصة بالطوائف المسيحية في المملكة تبًعا للبالغات الصادرة عن م

 الوزراء.
عطل رسمية مدفوعة الراتب وذلك تبًعا للقوانين أو للرئيس أن يعلن عن أي أيام أخرى ك ج.

 البالغات الصادرة عن الجهات الرسمية في المملكة أو ألية أسباب أخرى.
 

 يصدر قرار الموافقة على اإلجازة السنوية على الوجه اآلتي: 30
 الرئيس لمديري الدوائر والمراكز ومن في حكمه. أ.

والمستخدمين من العميمد أو الممدير بتنسميب ممن رئيسمه المباشمر إذا أما سائر الموظفين  ب.
  كان مستوفيا لشروط منحه اإلجازة.
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للمرئيس، إذا اقتضمت مصملحة الجامعمة ذلمك، تكليمف الموظمف بالعممل فمي خمالل إجازتمه السممنوية  31
ممممدة اإلجمممازة مقابممل مكافمممأة يحمممددها لهمممذه الغايمممة، شمممريطة أال تزيممد ممممدة التكليمممف علمممى نصمممف 

 السنوية.
 

للرئيس أن يمني أي موظف في الجامعة إجازة دون راتب لمدة ال تزيمد علمى  ال مة أشمهر  أ.    32
بناًء على تنسميب المرئيس المباشمر شمريطة أن يكمون قمد أمضمى ممدة ال تقمل عمن سمنتين 

 متصلتين خدمة فعلية في الجامعة.
فمي الفقمرة )أ( ممن همذه الممادة ممرة أخمرى علمى أن  يجوز ممني اإلجمازة المنصموص عليهما ب.

 تكون قد مضت مدة ال تقل عن خمس سنوات على انتهاء اإلجازة االولى.
ال تعد اإلجازة دون راتب التي تمني ألي موظف، بموجب هذه المادة، خدمة فعلية له فمي  ج.

 الجامعة.
 

م في حالة وفاة أحد أصوله أو فروعه من الدرجة يمني الموظف إجازة براتب كامل لمدة  ال ة أيا 33
 األولى أو زوجه، ويوم واحد ألحد أقربائه من الدرجة الثانية.

 

شممريطة أن يكممون قممد أمضممى سممنة، فممي  ايوًممم (14) إجممازة ألداء فريضممة الحممو لمممدة ال تزيممد علممى 34
 امعة.األقل، في خدمة الجامعة، على أال تمني هذه اإلجازة إال مرة واحدة طوال خدمته في الج

 

يمني الموظف إجازة لمدة اسبوع فمي حالمة المزواج، لممرة واحمدة، أ نماء الخدممة فمي الجامعمة، وال  35
 تحتسب من اجازاته السنوية.

 

تستحق المرأة الحامل الموظفة في الجامعة إجمازة أموممة قبمل الموالدة وبعمدها لممدة عشمرة  أ.    36
 أسابيع متصلة براتب كامل مع العالوات التي تستحقها بناًء على تقرير طبي مصمدق ممن
ة المرجع المختص، على أال تقل المدة التمي تقمع ممن إجمازة األموممة بعمد الموالدة عمن سمت

 .تشغيلها خالل هذه المدة ذرويح، أسابيع
 ال تؤ ر إجازة األمومة على استحقاق الموظفة إلجازتها السنوية واحتساب الخبرة. ب.

 

تراعى عند مني اإلجمازة السمنوية العاديمة واإلجمازة دون راتمب مصملحة العممل، وعلمى الموظمف أال  37
 يترك عمله قبل الموافقة الخطية المسبقة على اإلجازة.

 

ال يسممتحق الموظممف الموفممد فممي بعثممة علميممة أو تدريبيممة أو المجمماز إجممازة مرضممية طويلممة إجممازة  38
  سنوية، عن مدة بعثته أو إجازته المرضية.
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فمي السمنة الميالديمة بتقريمر ممن  الكل موظف الحق بإجازة مرضية مدتها أربعة عشر يومً  أ.    39
حمد أالمرجع الطبي بأجر كامل، ويجوز تمديدها إلى أربعة عشر يوًما أخرى إذا كمان نزيمل 

 المستشفيات، أو بتقرير من لجنة طبية تعتمدها الجامعة.
إذا زادت مدة اإلجازات المرضية المتفرقمة عمن مما ورد فمي الفقمرة )أ( ممن همذه الممادة فمي  ب.

سمتنفد المدة الزائدة من اإلجازة السنوية المستحقة له عن تلك السمنة، وإذا االسنة تخصم 
 إجازته السنوية تخصم من راتبه.

إذا لم يشمف الموظمف ممن الممرض خمالل شمهر ممن تماريخ مرضمه تممدد إجازتمه المرضمية  ج.
ة ا الممدللمدة التي تراها اللجنة الطبية ضرورية. وعلى اللجنة الطبية أن تحدد في تقاريره

التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف، وإذا قررت إعادة فحمص الموظمف بعمد انقضماء تلمك 
لمك ذالمدة ال يسمي له بممارسة مهمات وظيفته إال إذا قررت اللجنة الطبية مقدرته علمى 

 بعد إعادة الفحص.
 

 يتقاضى الموظف المريض عن إجازته المرضية ما يأتي: 40
 مع العالوات عن أول شهرين. راتبه كاماًل  أ.

 نصف راتبه مع نصف العالوات عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض. ب.

يعاد فحمص الموظمف الممريض بعمد ممرور أربعمة أشمهر علمى مرضمه ممن المرجمع الطبمي،  ج.
 فإذا تبين انه قابل للشفاء خالل شهرين آخرين، تمدد االجازة شهرين دون راتب.

مممن بممدء مرضممه حسممب الفقممرات  االموظممف ألمممريض خممالل ا نممي عشممر شممهرً إذا لممم يشممف  د.
 السابقة، تنهى خدماته من المرجع المختص بالتعيين.

 

إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض أ ناء قياممه بوظيفتمه او بسمببها دون إهممال  41
جماوز الممدة الالزممة لشمفائه علمى أال تتمنه يمني إجازة مرضية براتمب كاممل ممع العمالوات طموال 

 سنة كاملة، فإذا لم يشف خالل السنة تنهى خدماته من المرجع المختص بالتعيين.
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 المغادرات الشخصية: 42
ال يجوز للموظف مغادرة مكان العمل ألسباب خاصة خالل أوقات العمل المحددة في هذا  أ.

 للعمل، الحصول على إذن مسؤوله المباشر بشرط أال يكون في ذلك إعاقةالنظام اال بعد 
مدة   تزيدوأن تكمون أسباب المغادرة طارئة وال تحتمل التأجيل، وفي كل األحوال يجب أال
 ي يسميالمغادرة عن  الث ساعات في اليوم الواحد شريطة أال يتجاوز عدد الساعات الت

 عات في الشهر الواحد.للموظف المغادرة بها عن  مانية سا
تحسم الساعات التي يسمي للموظف التغيب خاللها عن عمله بإذن من رئيسه المباشر  ب.

احد و لقضاء أمور شخصية أ ناء الدوام الرسمي من رصيد إجازاته السنوية بواقع يوم 
جازات عن كل  مانية ساعات وتحسم من راتبه الشهري في حالة استنفاذه لرصيده من اإل

 ية.السنو 
 إذا تجاوزت مدة المغادرة الثالث ساعات في اليوم الواحد فتحسب إجازة ليوم كامل. ج.

 

 المغادرة الرسمية: 43
يجوز للموظف مغادرة مكان عمله ألداء عمل رسمي خارج مركز عمله الدائم بموافقة  أ.

 خطية من مسؤوله المباشر.
التغيب خاللها عن عمله بإذن من رئيسه أو ال تحسم الساعات التي يسمي للموظف  ب.

 .الرسمي من رصيد إجازاته السنوية مسؤوله لقضاء أعمال رسمية أ ناء الدوام
 

 يجب أال تؤ ر الموافقة على المغادرة الواردة في المواد اعاله على سير العمل في الجامعة. 44
 

 أنواعها بقرار من المسؤول المباشر للموظف.تتم الموافقة على المغادرات بجميع  45
 

 

 تجري تعديالت الرواتب بقرار من الرئيس بناًء على تنسيب اللجنة وحسب موازنة الجامعة. 46
 

 يتقاضى عنها أجرا ألي سبب كان.ال تصرف أي مكافأة للموظف عن األيام التي ال  47
 

للمجلس بناء على تنسيب مبرر من الرئيس مني الموظف أي عالوات استثنائية يراها ضرورية  48
  لمصلحة الجامعة.
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 الترقيات 49
 يجوز ترقية الموظف إذا توفرت الشروط اآلتية: أ.

 وجود وظيفة شاغرة ومرصودة في الموازنة. .1
يكون الموظف قد أمضى في وظيفته مدة ال تقل عن خمس سنوات وال يجوز أن  .2

باب االستثناء إال بقرار من الرئيس بناء على تنسيب خطي من اللجنة موضحا أس
 ومبررات االستثناء.

ات أن يكون الموظف قد حصل على تقييم أداء بتقدير جيد جدا خالل الثالث سنو  .3
 التي تسبق سنة الترقية.

ت هالت وخبرات الموظف المرشي للترقية مطابقة على األقل للمؤهالأن تكون مؤ  .4
 والخبرات المحددة لشغل الوظيفة الجديدة.

يتم اعتماد ترقية الموظف لوظيفة أعلى من وظيفته الحالية بقرار من الرئيس بناء على  ب.
 تنسيب اللجنة.

والشروط األخرى لملء تتم ترقية الموظف بناء على المؤهالت والكفاءة واألقدمية  ج.
 الوظائف.

 

ينقل الموظف من كلية إلى أخرى أو من دائرة إلى أخرى في الجامعة بقرار من الرئيس  أ.    50
 وبعد اعالم العميد/ المدير المختص.

ينقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ضمن الدائرة أو الكلية بقرار من العميد/ المدير  ب.
 الرئيس ودائرة الموارد البشرية.المختص مع اعالم 

وفي جميع األحوال ال يجوز أن يؤ ر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي  ج.
 يستحقه.

 

للرئيس بعد االستئناس برأي العميد أو مدير الدائرة المختص أن ينتدب أي موظف للقيام  أ.    51
 مدته العقدية.بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة لنهاية 

للعميد أو مدير الدائرة المختص أن ينتدب أي موظف في كليته أو دائرته للقيام بأعمال  ب.
عالم اوظيفية أخرى ضمن الكلية أو الدائرة نفسها باإلضافة إلى وظيفته األصلية مع 

 الرئيس ودائرة الموارد البشرية.
عمله األصلي مقابل مكافأة للرئيس أن يكلف أي موظف بعمل آخر باإلضافة إلى  ج.

 يحددها لهذه الغاية.
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إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها ألي سبب مشروع يجوز تكليف موظف آخر  د.
يب من للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة باإلنابة ويكون ذلك بقرار من الرئيس وتنس

 العميد/ المدير المختص.
 

 

إذا ارتكممب الموظممف مخالفممة للقمموانين واألنظمممة والتعليمممات والقممرارات المعمممول بهمما فممي  أ.    52
 الجامعة، أو أقدم على عممل أو تصمرف ممن شمأنه اإلخمالل بواجبمات الوظيفمة وأخالقياتهما

إحممدى ( مممن هممذا النظممام، تفممرض عليممه 16أو قممام بممأي مممن األعمممال الممواردة فممي المممادة )
 العقوبات التأديبية اآلتية حسب مقتضى الحال:

 التنبيه. .1
 اإلنذار األول. .2
 اإلنذار الثاني. .3
 اإلنذار النهائي. .4
 حسم من الراتب لمدة ال تزيد على  ال ة أيام لكل مخالفة. .5
وقممف الزيممادة السممنوية لمممدة ال تزيممد علممى سممتة أشممهر شممريطة أال تخممالف قممانون  .6

 العمل األردني.
أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصموص عليهما فمي الفقمرة )أ( ممن  ال يجوز فرض ب.

 هذه المادة على كل مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظمف، وتفمرض العقوبمة األشمد فمي
 حال ارتكبت أكثر من مخالفة.

 

 لما يأتي: اوفقً ( من هذا النظام 52توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة ) أ.   53
( 1للعميد أو مدير الدائرة المختص توقيع العقوبمات المنصموص عليهما فمي البنمود ) .1

و ( من هذا النظام علمى المموظفين فمي كليتمه أ52( من الفقرة )أ( من المادة )2و)
 دائرته.

للممممرئيس، بنمممماًء علممممى تنسمممميب العميممممد أو المممممدير المخممممتص، توقيممممع العقوبممممات  .2
( من هذا النظمام 52)أ( من المادة ) ( من الفقرة6-1المنصوص عليها في البنود )

 على جميع الموظفين في الجامعة. 

لفمة يجوز للرئيس إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي االبتدائي إذا رأى أن المخا .3
 الموظف تستدعي االستغناء عن خدمته.التي ارتكبها 
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للمجلس التمأديبي االبتمدائي فمرض أي ممن العقوبمات المنصموص عليهما فمي الفقمرة  .4
 ( من هذا النظام.52)أ( من المادة )

 

 الئحة المخالفات والجزاءات: ب.
 

الئحة المخالفات والجزاءات
     

غرامة أجر  تنبيه خطي تكرار اإلخالل بمواعيد الحضور للدوام.  .1
 يوم

إنذار خطي 
 أول

إنذار خطي 
  اني

 

الغياب أو مغادرة مركز العمل بدون عذر أو إذن   .2
 خطي.

غرامة أجر 
 يوم

غرامة أجر 
 يومين

إنذار خطي 
 أول

خطي  إنذار
  اني

 

أجر  غرامة النوم المتعمد أ ناء أوقات الدوام.  .3
 يوم

أجر  غرامة
 يومين

أجر  غرامة
  ال ة أيام

إنذار خطي 
 أول

إنذار خطي 
  اني

 التدخين في مواقع العمل التي يعلن عن منع التدخين  .4
 فيها.

غرامة أجر  تنبيه خطي
 يوم

إنذار خطي 
 أول

إنذار خطي 
  اني

 

غرامة أجر  تنبيه خطي األماكن غير المخصصة للعمل.التواجد في   .5
 يوم

إنذار خطي 
 أول

إنذار خطي 
  اني

 

قيادة المركبات بصورة متهورة أو بطريقة مخالفة   .6
 للقانون.

غرامة أجر 
 يوم

إنذار خطي 
 أول

إنذار خطي 
  اني

  فصل

س عدم التقيد بالزي الرسمي للعمل أو بارتداء المالب  .7
 الخاصة بالعمل.

أجر  غرامة
 نصف يوم

غرامة أجر 
 يوم

غرامة أجر 
 يوم ونصف

إنذار خطي 
 أول

إنذار خطي 
  اني

غرامة أجر  تنبيه خطي استقبال الزيارات الخاصة.  .8
 يوم

إنذار خطي 
 أول

إنذار خطي 
  اني

 

ن المنافع الشخصية م وطلبقبول الهدايا واإلكراميات   .9
 مراجعي الجامعة أو طالبها.

أجر  غرامة
 يوم

 جرأ غرامة
 يومين

انذار 
 ??خطي

  فصل

إنذار خطي  تنبيه خطي .رفض تنفيذ تعليمات وأوامر العمل  .10
 أول

إنذار خطي 
  اني

  

المشاجرة في أماكن العمل التي ال تصل إلى حد   .11
المزاح و/أو  الضرب أو التحقير )المشادة الكالمية(

 المؤدي للمشاجرة.

إنذار خطي 
 أول

إنذار خطي 
  اني

   فصل

النقود الموجودة في القاصة أو صندوق استخدام   .12
الكاش العائد للجامعة ألغراض شخصية و/أو عدم 
 االلتزام بتوريد النقود المحصلة لحساب الجامعة في

 المواعيد المقررة.

غرامة أجر 
 يوم

إنذار خطي 
 أول

إنذار خطي 
  اني
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الئحة المخالفات والجزاءات
     

إدخال مشروبات كحولية أو مواد ممنوعة إلى مكان   .13
 العمل.

     فصل

إنذار خطي  الحضور إلى مكان العمل تحت تأ ير الكحول.  .14
 أول

إنذار خطي 
  اني

   فصل

صة والمعدات والبرامو الخااستخدام اآلالت واألدوات   .15
 بالعمل ألغراض شخصية أو إساءة استخدامها.

غرامة أجر 
 يوم

غرامة أجر 
 يومين

غرامة أجر 
  ال ة أيام

إنذار خطي 
 أول

إنذار خطي 
  اني

غرامة أجر  عدم مراعاة تعليمات السالمة العامة المعلن عنها.  .16
 يومين

غرامة أجر 
  ال ة أيام

إنذار خطي 
 أول

إنذار خطي 
  اني

 

حمل السالح بمختلف أنواعه في أماكن العمل لغير   .17
 المصرح لهم بذلك.

     فصل

بتعليمات النظافة سواء كانت الشخصية عدم التقيد   .18
 .أو الخاصة بمكان العمل أو المركبات

غرامة أجر  تنبيه خطي
 نصف يوم

غرامة أجر 
 يوم

غرامة أجر 
 يوم ونصف

 انذار خطي
 أول

غرامة أجر  .ءالمراجعين أو الزمالالتعامل بطريقة غير الئقة مع   .19
 يومين

غرامة أجر 
  ال ة أيام

إنذار خطي 
 أول

إنذار خطي 
  اني

 

جمع التبرعات من الموظفين دون إذن مسبق من   .20
 .الرئيس

غرامة أجر  تنبيه خطي
 يوم

غرامة أجر 
 يومين

  

استعمال شبكة اإلنترنت لغير أغراض العمل   .21
 .الرسمي

غرامة أجر  تنبيه خطي
 ربع يوم

غرامة أجر 
 نصف يوم

 غرامة أجر 
 يوم

 انذار خطي
 أول

غرامة أجر  تنبيه خطي .صولألحسب ا ةترك العمل قبل تسليم الوردي  .22
 يوم

غرامة أجر 
 يومين

 انذار خطي
 ولأ

 انذار خطي
  اني

 ةوالمرئي ةانواع المنشورات المسموع ةادخال كاف  .23
 .اآلداببالنظام العام و  لالتي تخ ةوالمطبوع

 انذار خطي
 ولأ

 انذار خطي
  اني

   فصل

 أواخفاء و ائق و/ أوو اتالف و/تعمد تمزيق و/أ  .24
 أوو المراجعين و/أو/للطلبة موجودات تعود ملكيتها 

 ة.الجامع أوالزمالء و/

 انذار خطي
 ولأ

 انذار خطي
  اني

   فصل

وعدم احترام تعمد اظهار االفطار في نهار رمضان   .25
 الشهر الفضيل. ةحرم

غرامة أجر 
 يوم

 انذار خطي
 ولأ

 انذار خطي
  اني

  

عدم انهاء  أوفي تنفيذ العمل و/ ةعدم مراعاه الدق  .26
 .العمل في الموعد المحدد دون عذر مقبول

غرامة أجر 
 يوم

غرامة أجر 
 يومين

غرامة أجر 
 ة أيام ال 

 انذار خطي
 ولأ

 انذار خطي
  اني

غرامة أجر  .الجردجراء إرفض   .27
 يوم

غرامة أجر 
 يومين

 انذار خطي
 ولأ

 انذار خطي
  اني

 

خر ارفض تنفيذ قرار اإلدارة باالنتقال الى موقع عمل   .28
 ة.داخل اإلدارة الجامع

غرامة أجر 
 يوم

 انذار خطي
 ولأ

 انذار خطي
  اني

  فصل
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 النظام.هذا تعد الئحة الجزاء جزءًا ال يتجزأ من  .1    .ج
تطبق أحكام الئحة الجزاء الواردة في هذا النظام على الموظف الذي يخالف  .2

 واردةأحكام هذا النظام أو يخالف واجبات ومسؤوليات وظيفته وفقًا للعقوبات ال
 فيها دون األخذ بعين االعتبار تسلسل العقوبات الواردة فيها.

 الرئيس: يتوجب علىإضافة للعقوبات المنصوص عليها في الئحة الجزاء  .د
حها قتطع من أجر الموظف قيمة األشياء المفقودة أو المتلفة أو كلفة إصاليأن  .1

 عن بما ال يزيد على أجر خمسة أيام شهريًا وذلك إذا  بت بأن ذلك كان ناشئاً 
 خطأ الموظف أو مخالفته لتعليمات اإلدارة.

تكبه االدعاء العام عن أي جرم أر  بحقها في اللجوء إلىالجامعة أن تحتفظ  .2
لتي المحاكم النظامية للمطالبة بالتعويض عن األضرار االموظف، واللجوء إلى 

 تسبب الموظف بها.

 

إذا نسب إلى أي موظف مخالفته لواجباته الوظيفية، للرئيس قبل إحالته إلمى المجلمس التمأديبي،  54
تقريرهمما أمممام المجلممس أن يؤلممف لجنممة تحقيممق مممن  ال ممة أشممخاص، ويتممولى رئيسممها الممدفاع عممن 

 التأديبي، أو إحالته إلى المجلس التأديبي مباشرة.
 

يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي واآلخر استئنافي، يتكمون كمل منهمما  أ.    55
مممن رئمميس وعضمموين يعيممنهم الممرئيس لمممدة سممنة قابلممة للتجديممد. وللممرئيس تعيممين عضممو 

أي من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضمو أصميل يتغيمب عمن  احتياط أو أكثر في
 جلساتهما.

يجتمممع كممل مممن المجلسممين التممأديبيين بممدعوة مممن رئيسممه وحضممور جميممع األعضمماء فيممه.  ب.
 وتكون إجراءاته سرية ويصدر قراراته باألكثرية.

 

بالمخالفمة المنسموبة اليمه قبمل الموعمد  ايبلغ الموظف المحال إلمى المجلمس التمأديبي خطًيم أ.    56
وب على هو منسم االمجلس التأديبي بأسبوع في األقل، ويحق له الرد خطيً  النعقادالمعين 

 اليه خالل هذه المدة.
ينعقممد المجلممس التممأديبي االبتممدائي للنظممر فممي القضممية المحالممة اليممه خممالل اسممبوعين مممن  ب.

 تاريخ اإلحالة، وتكون قراراته مسببة.
يحممق للممرئيس إيقمماف الموظممف المحممال إلممى المجلممس التممأديبي عممن العمممل خممالل اجممراءات  ج.

%( مممن راتبممه بحممد أقصممى لحممين صممدور القممرار 50التحقيممق، وفممي هممذه الحالممة يوقممف )
  النهائي بحقه، وتعاد له جميع حقوقه األدبية والمالية بأ ر رجعي عند براءته.
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قطعية وغير قابلة للطعن أمام أي جهة فيما عدا  االبتدائيتكون قرارات المجلس التأديبي  د.

 .عن الخدمة االستغناءعقوبة 
 

للمجلممس التممأديبي دعمموة الشممهود أو الخبممراء وسممماع أقمموالهم بعممد أداء القسممم القممانوني، ولممه أن  57
حسمي الكشف اليحقق في أي من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك إجراء 

 .ابمعرفة الخبراء لتمكينه من إصدار القرار الذي يراه مناسبً 
 

 صبي قرار المجلس التأديبي ساري المفعول بعد مصادقة الرئيس عليه.ي 58
 

للموظف الذي صدرت بحقه عقوبمة االسمتغناء عمن الخمدمات أن يسمتأنف ذلمك القمرار إلمى  أ.    59
ناف من تاريخ تبليغه، ويقدم االسمتئ االتأديبي االستئنافي خالل خمسة عشر يومً المجلس 

 بطلب خطي إلى رئيس الجامعة.
يبلغ المستأنف بموعد جلسة المجلس التأديبي االستئنافي قبل أسبوعين، في األقل، على  

 .اأن يبت المجلس في االستئناف خالل  ال ين يومً 
اإلجمممراءات المتبعمممة أممممام المجلمممس التمممأديبي  سمممتئنافياالتتبمممع أممممام المجلمممس التمممأديبي  

 .االبتدائي
 

 ال يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي. 60
 

عمن العممل لحمين صمدور قمرار  بإيقافمهإذا أقيمت دعوى جزائية ضد موظف للرئيس الحمق  أ.    61
 بالدعوى الجزائية.

القرار بعدم مسؤولية الموظف أو تبرئته من التهمة الجزائية المنسوبة إليه ال إن صدور  ب.
 يعفيه من اتخاذ اإلجراءات أو العقوبات التأديبية بحقه.

 

 

 تنتهي خدمة الموظف في أي من الحاالت اآلتية 62
 قبول االستقالة. أ.

 العمر.إتمام الستين من  ب.

العجممز عممن مواصمملة العمممل فممي الجامعممة ألسممباب صممحية بنمماًء علممى تقريممر مممن المرجممع  ج.
 الطبي.

  االستغناء عن الخدمة أو إنهاء العقد. د.
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الوفمماة، وفممي هممذه الحالممة تممدفع الجامعممة رواتبممه وعالواتممه عممن الشممهر الممذي تمموفي فيممه  ه.
 باإلضافة إلى راتب شهر آخر وعالواته.

 من شروط التعيين الواردة في هذا النظام. فقدان شرط و.

 فقد الجنسية األردنية. ز.
 الحكم بإدانة الموظف بجناية أو جنحة ماسة بالشرف. ح.

 

بقرار من المرجمع المخمتص بمالتعيين  ا، وتقبل أو ترفض خطيً اتقدم استقالة الموظف خطيً  أ.    63
ُتَعمد  من تاريخ تقديمها. وفي حال عدم اإلجابة بعمد انقضماء تلمك الممدة اخالل  ال ين يومً 

 .ااالستقالة مقبولة حكمً 
بقبمول االسمتقالة،  اخطًيم اعلى الموظف أن يستمر فمي أداء وظيفتمه إلمى أن يتسملم إشمعارً  ب.

لممادة اوإذا ترك العمل قبل قبولها أو انقضاء الممدة المشمار إليهما فمي الفقمرة )أ( ممن همذه 
 .الوظيفته حكمً  اَعد فاقدً يُ 

 

لوظيفتممه إذا تغيممب عممن عملممه لمممدة عشممرة أيممام متصمملة دون إجممازة  ايعممد الموظممف فاقممدً  أ.    64
 قانونيمة أو عممذر مشممروع تقبلممه اللجنممة، ولممم يبلممغ رئيسممه المباشممر خممالل مممدة غيابممه بممأي

 وسيله متاحة له.
المرجممع المخممتص بممالتعيين وُيَعممد نافممذ المفعممول يصممدر قممرار فقممد الموظممف لوظيفتممه، مممن  ب.

 من اليوم األول الذي تغيب فيه عن عمله. ااعتبارً 
لوظيفتمه بحسمب الفقمرة )أ( ممن همذه الممادة حمق االعتمراض علمى  اللموظف الذي ُعدَّ فاقدً  ج.

مممن تمماريخ صممدوره. ويقممدم االعتممراض إلممى المرجممع الممذي  االقممرار خممالل خمسممة عشممر يوًممم
األسمممباب التمممي اسمممتند إليهممما فمممي اعتراضمممه، فمممإذا اقتنمممع المرجمممع  ار متضممممنً أصمممدر القمممرا

 المختص باألسباب الواردة فيه ألغي قراره وعاد الموظف إلى وظيفته.
ال يجوز إعادة تعيين الموظف الذي فقد وظيفته إال بعد انقضاء  الث سنوات، في األقمل،  د.

ى جع المختص بالتعيين بالموافقمة علمعلى قرار فقده للوظيفة وحصوله على قرار من المر 
 إعادة تعيينه.

 

يسممتغنى عممن الموظممف بقممرار مممن المرجممع المخممتص بممالتعيين إذا فرضممت عليممه  ممالث عقوبممات  65
( 52)من الفقرة )أ( من الممادة ( 6، 5، 4، 2) مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود

 من هذا النظام.
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 يستغنى عن خدمات الموظف في أي من الحاالت اآلتية: 66
 بقرار من المجلس التأديبي. أ.

إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، كالرشوة، واالختالس،  ب.
ائم، والسرقة، والتزوير، وسوء اسمتعمال األمانمة، والشمهادة الكاذبمة، وأي جريممة ممن الجمر 

خ ممن تماري احكًمم من الحماالت المنصموص عليهما فمي همذا البنمد معمزواًل وُيَعد في أي حالة 
 اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.

 

بانتهماء الممدة المبينمة فيمه إال إذا اتفمق الطرفمان  اُيَعد العقد المبرم بين الجامعمة والموظمف منتهًيم 67
ن مممعلمى تجديمده لمممدة مما لمة أو مممدة أخمرى. ويبلممغ بعمدم الرغبممة بالتجديمد قبممل شمهر فممي األقمل 

 عقده. مدتهتاريخ انتهاء 
 

علممى الموظمممف المممذي تنتهمممي خدمتممه فمممي الجامعمممة، ألي سمممبب مممن األسمممباب، أن يسمممدد جميمممع  68
 لية تجاهها، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.التزاماته الما

 

 

إذا أصيب الموظف أو المستخدم في حادث نتو عن ممارسته لعمله أو في أ ناه تطبق  أ.    70
الة حوفي عليه أحكام قانون الضمان االجتماعي أو أي قانون آخر يحل محله أو يعدله 

 عدم خضوعه لقانون الضمان االجتماعي تطبق عليه أحكام قانون العمل.
إذا نشا عن اإلصابة عجز دائم جزئي تراعى عندها درجة هذا العجز ومقدرة الموظف  ب.

 على االستمرار بنفس العمل أم ال.
السابق إذا كانت نسبة العجز التي أصيب بها الموظف تحول دون استمراره في عمله  ج.

 جامعة.ينقل إلى عمل يتناسب مع حالته بناء على تقرير طبي من لجنة طبية تعتمدها ال
 

 

تسري أحكام هذا النظام على أعضاء الهيئة االدارية في الجامعة بما ال يتعارض مع أحكام  71
رد ي لم يألحكام قانون العمل في الحاالت التقانون العمل الساري المفعول، ويخضع الموظفين 

 عليها نص في هذا النظام أو تتعارض معه.
 

تعد اللوائي والتعليمات واإلجراءات والمذكرات التفسيرية التي يصدرها الرئيس لتطبيق هذا النظام  72
  جزًء مكماًل له شريطة عدم التعارض مع نصوصه.
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سلم الرواتب والعالوات تحدد رواتب الموظفين وعالواتهم وسائر حقوقهم المالية بموجب  73
فقا ، ويستحق الموظف االجر و النافذة للعاملين في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس

 مل.جر عن ساعات الغياب أو التأخير عن العألقاعدة االجر مقابل العمل، وال يستحق أي 
 

يعد إعالن اللوائي والقرارات والتعليمات على لوحة اإلعالنات في مبنى الجامعة أو موقع  74
 يمات.قرينة على علم العاملين فيها بهذه اللوائي والقرارات والتعل اإللكترونيالجامعة 

 

أال تتعارض يصدر المجلس أية تعليمات تنفيذية وتنظيمية يراها مناسبة لتطبيق هذا النظام على  75
 مع أحكامه أو تخالفها.

 

 تطبق األحكام الواردة في قانون العمل في ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام. 76
 

 تلغى أية أنظمة أو تعليمات سابقة تتعارض مع أحكام هذا النظام. 77
 

 هذا النظام. الرئيس والعمداء والمديرون مسؤولون عن تنفيذ أحكام 78
 


