
 املالية التقديرية يف جامعة مؤتة واملكافآتوالشهادات  ةالتشجيعيتعليمات الزيادات 

 ( من نظام املوظفني يف جامعة مؤتة21املادة ) إىلصادرة باالستناد 

والشهادات واملكافآت املالية التقديرية يف  ةتعليمات الزيادات التشجيعيب "  تالتعليماتسمى هذه  -: (1املادة )

 ويعمل به من تاريخ أصدراها ."  جامعة مؤتة

 -على غري ذلك : القرينةمل تدل  املعاني املخصصة هلا ما أداناهيكون للكلمات والعبارات  -(:2املادة  )

 جامعة مؤتة -: اجلامعة 

 رئيس جامعة مؤتة -: الرئيس 

  عميد النشاط اجلامعي يف اجلامعةعميد الكلية أو  -: العميد 

 يف اجلامعة وتشمل على دائرتني  اخلدمي الرئيسية يف اهليكل اإلداري أو الفين او  ةالوحدة التنظيمي -: الوحدة

  فأكثر 

ع ألي وحدة إدارية واليت ال تتب اخلدمي الدائرة الرئيسية يف اهليكل اإلداري أو الفين أو  -: الدائرة املستقلة

 . شعبتني فأكثروتشمل على 

 املدير األعلى يف الوحدة أو الدائرة املستقلة أو املدير األعلى يف التسلسل إداري يف أي  -: املدير املختص 

 مركز أو معهد أو مدرسة أو غريها من اجلهات اإلدارية يف اجلامعة .                                 

 هو املعني يف اجلامعة يف وظيفة مصنفة أو غري مصنفة )برواتب مقطوعة( مدرجة يف جدول  -: فــــوظـــامل 

وال يشمل  ويشمل ذلك املدير املختص  شكيالت وظائف اجلامعة  واملوظف بعقد تفصلي أو إمجاليت          

 املستخدم بأجر يومي 

ليها عليه الشروط املنصوص ع انطبقتالذي  ( ) ويشمل ذلك املدير املختص هو ذلك املوظف -املوظف املتميز:

 ( من هذه التعليمات .3نظام املوظفني واملادة )   أ ، ج ( من /21يف املادة  )

 ن  ــــــ/ ب ( م 21وهو املوظف الذي انطبقت عليه الشروط املنصوص عليها يف املادة )  -: املوظف املنجز 

 ( من هذه التعليمات .    9نظام املوظفني واملادة )                                   

 / ب ( من  21وهو ذلك املوظف الذي انطبقت عليه الشروط املنصوص عليها يف املادة )  -: املوظف املبدع

  ( من هذه التعليمات . 9نظام  املوظفني واملادة )                      



 زيادة سنوية  -يف الراتب مقدارها : تشجعيهجيوز منح املوظف املتميز بقرار من الرئيس زيادة  -: ( 3املادة ) 

  -واحدة وذلك يف موعد زيادته السنوية وذلك إذا حقق الشروط التالية جمتمعة :                 

 ( سنوات 10أال تقل خدمته يف اجلامعة بشكل عام عن ) -1

 ه السنوية ألخر سبع سنوات عن جيد جدًا .أال تقل تقارير -2

 . التنبيهباستثناء  األخريةأال يكون قد أوقعت حبقه أي عقوبة تأديبية خالل السبع سنوات  -3

 يكون من املوظفني املثبتني يف اخلدمة الدائمة يف اجلامعة . أن -4

يفية املقررة يف من الدرجات الوظ أعلىدرجة  إىل يعهفتر إىلال تؤدي هذه الزيادة التشجيعية  أن -5

 نظام الرواتب والعالوات املعمول به يف اجلامعة .

يكون قد حصل على هذه الزيادة التشجيعية يف نفس الدرجة الوظيفية املقررة يف نظام  أال -6

 الرواتب والعالوات املعمول به يف اجلامعة .

 . يكون قد حصل عليها أكثر من مرتني طيلة مدة خدمته يف اجلامعة أال -7

( على مدراء املراكز والوحدات والدوائر اإلدارية املستقلة 3تطبق الشروط السابقة الواردة يف نص املادة ):  ( 4املادة ) 

 يف الراتب .زيادة تشجيعية  ملنحهمحبيث يقوم الرئيس باختيار اثنني منهم كحد أعلى 

 ير املختص بالتنسيب مبنح املوظفني التابعني من كل عام يقوم العميد أو املد أيلوليف نهاية شهر  -:(  5املادة ) 

 (  ةباملائ% ) ثالثة  3ال يزيد التنسيب عن  أنواملتميزين زيادة تشجيعية مبقدار زيادة سنوية واحدة وجيب                 

 زء الكسر عددا املستقلة ويعترب ج اإلداريةمن جمموع موظفي العمادة أو املركز أو الوحدة أو الدائرة                  

% من احلاصلني على أعلى 10هذه التعليمات ، وعلى أن يقوم باختيار املرشحني من بني أعلى  إلغراضصحيحا        

 . ير السنوي آلخر مخس سنوات رمتوسط حسابي يف التق

 ( من هذه التعليمات مبا ال  3يف املادة )  إليهاحتدد نسبة منح الزيادات التشجيعية للموظفني املشار  -: ( 6املادة  ) 

 . ( من عدد املوظفني يف اجلامعة ةباملائ% ) واحد  1يتجاوز                   

 أعضاءوأربعة    رئيستشكل جلنة خاصة بقرار من الرئيس تسمى " جلنة اختيار املوظفني املتميزين " تضم  -: ( 7املادة ) 

( 6املادة )   من بني املرشحني العدد احملدد يفحيث ختتار  باألغلبيةوجتتمع وتصدر توصياتها للرئيس 

 السابقة من هذه التعليمات ، وحيق للرئيس ختفيض هذا العدد .

 زيادة تشجيعية يف الراتب تعادل زيادة سنوية واحدة شهادة امينحومينح باقي املوظفني املتميزين الذين مل  -: ( 8املادة ) 

 / ج ( من نظام املوظفني يف اجلامعة . 21نص املادة )  إىلالعمل استنادًا  أداءتقديرية لتميزهم يف                  



  -(: 9املادة ) 

 تتجاوز مقدار الراتب مالية ال مكافأةجيوز منح املوظف املبدع واملوظف املنجز عمله بقرار من الرئيس  -أ

 -حقق الشروط التالية جمتمعه : إذاالشهري وذلك  اإلمجالي

 . اإليراداتوفرًا يف النفقات أو زيادة يف  أالجنازيأو  اإلبداعيعلى عمله يرتتب   أن -1

 . اإليراداتيكون هناك تقرير مالي وأداري يثبت حتقيق هذا الوفر يف النفقات أو زيادة يف  أن -2

 حصل عليها يف نفس الفئة من نفس الدرجة الوظيفية اليت اشغلها. يكون قدال  أن -3

 من متطلبات العمل الوظيفي . أالجنازييكون العمل  أال -4

ان يكون قد قام بعمل أبداعي أو إجنازي كقيامة بتسجيل برأة اخرتاع يف أي جمال من اجملاالت املختلفة  -5

يف اجلامعة أو حصل على جائزة حملية أو  النافذةت لدى اجلهات املختصة وفق القوانني واألنظمة والتعليما

يف جملة معتمدة من قبل جامعة  كّمأو غريها أو قام نشر حبث حُم أدبيةدولية سواء أكانت رياضية أو ثقافية أو 

 أبداعي أو إجنازي . يعتربمؤتة ويف أي جمال من اجملاالت أو قام بأي عمل 

 املراكز العلمية يف اجلامعة .موظفي  على هذه املادة الواردة  يف الفقرة )أ( من  تطبق الشروط -ب

" تضم رئيس   واملنجزينتشكيل جلنة خاصة بقرار من الرئيس تسمى " جلنة اختيار املوظفني املبدعني  -( : 10املادة ) 

من كل   أيلولنهاية شهر   وجتتمع وتصدر توصياتها للرئيس باألغلبية حيث تقوم هذه اللجنة يف أعضاءوأربعة 

 املدراء ومساعدو املدراء أعمالالعمداء واملدراء املختصني برفع  نواب الرئيس و عام بالطلب من

 إىل األعمالأداريًا حيث تقوم هذه اللجنة بتحويل هذه  مواملنجزين التابعني هل   املبدعني املوظفنيو

 أو اللجان من داخل اجلامعة أوتستعني باخلرباء  إنوهلا  أالجنازي  أو ياإلبداعاملختصني يف اجملال 

برفع توصياتها للرئيس الذي له اختيار العدد املناسب منهم أو  ومن ثم تقوم هذه اللجنة لتقييمها خارجها 

 منحهم مجيعا هذه املكافأة .

 إقامة حفل يف نهاية كل عام حسبما يقرره الرئيس ويف املكان الذي يراه  مناسبا  لتكريم املوظفني  يتم  -(: 11املادة ) 

 املتميزين واملبدعني واملنجزين .                   

  هذه التعليمات االناشئة  عن تطبيق هذه التعليمات يف موضوع مل تنص عليه اإلشكاالتالرئيس يف  تيب  -: (12املادة ) 

 ملوظفي جامعة مؤتة " كما تلغي أي قرارات  أو  ةالتشجيعيتلغى هذه التعليمات " تعليمات منح الزيادة   -(: 13ادة )امل

 املالية للموظفني املتميزين يف املبدعني واملنجزين  املكافأةأو  ةالتشجيعيأسس تتعلق مبنح هذه الزيادات                   

 يف جامعة  مؤتة .                   

 

 


