نظام رقم ( )147لسنة 2018
نظام معدل لنظام املوظفني يف جامعة مؤتة
صادر مبقتضى نص الفقرة (أ) من املادة ( )35من قانون اجلامعات األردنية رقم ( )18لسنة 2018
املادة -1يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظدام اظدني يف ا عامعدة ملسدة لسدنة  )2018ويقدأ مدا النظدام رقدم ( )142لسدنة 2003
اظشددار يل ددم مددا يظد أللنظددام ارأددظ ومددا دددأ اظ ددم مددً سعددليب نظامداخ وارددلاخ ويعمددب ددم مددً ريد نشددأ ا ا أيددل
الأمس ة.
املادة -2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا النظام املعاين املخصصة هلا أدانه مامل تدل القرينة على غري ذلك-:
جامعة مؤتـ ـ ــة
اجلامعة:
جملس عمداء اجلامعــة
اجمللس:
رئيس اجلامع ــة
الرئيس:
عميد الكلية أو عميد النشاط اجلامعي يف اجلامعة
العميد:
الوحدة التنظيمية الرئيسية يف اهليكل اإلداري أو الفين أو اخلدمي يف اجلامعة وتشتمل على دائرتني فأكثر.
الوحدة:
جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتني فأكثر.
الدائرة:
جزء من الدائرة وتشتمل على فرعني فأكثر.
الشعبة:
جزء من الشعبة.
الفرع:
مدير أي وحدة من موظفي الفئة األوىل.
مدير الوحدة:
مدير أي دائرة يف اجلامعة.
مدير الدائرة:
جلنة شؤون املوظفني يف اجلامعة املشكلة مبقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنة:
الشــخص املعــني رق ـرار مــن املرج ـ املخــتص وفقــا ألحكــام هــذا النظــام يف وظيفــة مصــنفة أو غــري مصــنفة
املوظ ـ :
مدرجة يف جـدول تشـكي ت وظـائ اجلامعـة مبـا يف ذلـك املوظـ املعـني رعقـد وش يشـمل الشـخص
املستخدم أبجور يومية.
الشخص املعني رقرار من املرج املختص لقاء أجر يومي .
املستخدم:
جـدول التشـكي ت :ريــان الوظـائ املخصصـة للكليــات والعمـادات والوحــدات والـدوائر يف اجلامعـة يصــدره اجمللـس يف ردايــة
كل سنة مالية.
جمموعة من الوظائ ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات حمددة هلا مبقتضى هذا النظام.
الفئة:
اللجنة الطبية املختصة املعتمدة من اجلامعة.
املرج الطيب:
املادة -3تسري أحكام هذا النظام على مجي املوظفني العاملني يف اجلامعـة أو يف أي معدـد أو مركـز أو مدرسـة برعـة للجامعـة اسـتثناء
أعضاء اهليئة التدريسية وأعضاء هيئة الباحثني.
املادة -4يقسم املوظفون يف اجلامعة إىل -:
املــوظفني املصــنفني  :وهــم الــذين يعينــون يف وظــائ مصــنفة ودائمــة مبينــة مس ـمياهتا وفئاهتــا ودرجاهتــا
أ-
ورواتبدا يف جدول التشكي ت.
ب -املوظفني غـري املصـنفني  :وهـم الـذين يعينـون ررواتـب شـدرية مقطوعـة يف وظـائ غـري مصـنفة الـواردة يف
جدول التشكي ت.

ج-

املوظفني رعقـود  :وهـم الـذين يعينـون ملـدة حمـددة مبوجـب عقـود تـ م ريـندم ورـني اجلامعـة ةثلـة ررئيسـدا
وتطبــع علـيدم األحكــام والشــروط الـواردة يف هــذه العقــود يف مجيـ األمــور املتعلقــة رــرواتبدم وع واهتــم
وإجازاهتم ونقلدم وانتداء خدماهتم وغريها وتسري عليدم أحكام هذا النظام القـدر الـذي ش تتعـار
م األحكام والشروط الواردة يف عقود استخدامدم .

املادة-5أ -للرئيس تعيني مستخدمني للعمل يف اجلامعة لقاء أجور يومية وتطبع عليدم أحكام قانون العمل املعمول ره.
ب -للرئيس تعيني أشخاص رصفة مؤقتة على حساب املشاري املقررة كمشاري البحث
أو على حساب األماانت وتصرف مستحقاهتم املالية من خمصصات تلك املشاري أو
من حساب األماانت وتنتدي خدماهتم انتداء تلك املشاري أو استنفاذ املخصصات.
ئات الني ائف
املادة -6تقسم الوظائ يف اجلامعة إىل الفئات التالية-:
الفئة األوىل :وتشمل الوظائ القيادية اإلدارية والتخصصية العالية وش يعني يف هذه الفئة أو يرف إليدـا إش مـن كـان حاصـ علـى
الدرجة اجلامعية األوىل على األقـل اإلضـافة إىل املـؤه ت واخلـ ات األخـر الـيت ورد الـنص عليدـا يف هـذا النظـام وتشـمل
مدام وظائ هذه الفئة ما يلي-:
اقرتاح السياسة العامة للوحدة أو الدائرة اليت يعملون هبا.
أ-
ب -إعــداد اخلطــا اخلاصــة الـ امي واملشــاري واخلــدمات اخلاصــة رتلــك الوحــدة أو الــدائرة ومتارعتدــا واإلشـراف علــى
تنفيذها.
الفئة الثانية :وتشمل الوظائ اليت تكون مسؤولياهتا القيـام أبعمـال صصصـية يف جمـال العلـوم التطبيقيـة والطبيعيـة واإلنسـانية كـاملدن
الطبي ـ ـ ـ ــة واهلندس ـ ـ ـ ــية واشقتص ـ ـ ـ ــادية والزراعي ـ ـ ـ ــة واإلداري ـ ـ ـ ــة والقانوني ـ ـ ـ ــة والرتروي ـ ـ ـ ــة وا اس ـ ـ ـ ــبية واملالي ـ ـ ـ ــة أو م ـ ـ ـ ــا ا ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذه
التخصصات واإلشراف على هذه األعمال وش يعني يف هذه الفئة إش من كان حاص على الدرجة اجلامعيـة األوىل حـدا
أدىن.
الفئــة الثالثــة :وتشــمل الوظــائ ال ـ يت تكــون مســؤولياهتا القيــام أبعمــال أساســية يف اجملــاشت اإلداريــة أو الكتاريــة وا اســبية والتدريبيــة
وش ــؤون املس ــتودعات واللـ ـوازم واملكتب ــات واألعم ــال الفني ــة وا رفي ــة واملدني ــة أو م ــا ا ــل أاي مند ــا واإلشـ ـراف عل ــى ه ــذه
األعمال وش يعني يف هذه الفئة إش من كان حاص على شدادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادهلا حدا أدىن.
الفئة الرارعة :وتشـمل الوظـائ الـيت تكـون مدامدـا القيـام أبعمـال حرفيـة أو حرفيـة مسـاعدة واإلشـراف علـى تنفيـذها أو خديـة خـدمات
معينة.
املادة-7أ -حتدد مسميات الوظائ وفئاهتا وجمموعاهتا ومؤه هتا وشروط إشغاهلا ودرجاهتا ورواتبدا مبوجب جدول التشكي ت.
ب-حتدد مسميات وظائ الفئة الرارعة ومواصفاهتا ورواتبدا وزايداهتا السـنوية مبوجـب تعليمـات يصـدرها الـرئيس رنـاء علـى تنسـيب
اللجنة.

التع
املادة -8ش جيوز تعيني أي موظ إش يف وظيفة شاغرة واردة يف جدول التشكي ت.
املادة -9يشرتط فيمن يعني يف أي وظيفة يف اجلامعة أن يكون:
أ-أردنيا.
ب-أمت الثامنة عشرة من عمره مبوجب و يقة رمسية.
ج-حائزا على املؤه ت واخل ات املطلوب توافرها إلشغال هذه الوظيفة.
د-خاليـا مـن األمـرا والعاهـات البدنيـة والعقليـة مبوجـب قـرار مـن املرجـ الطـيب وجيـوز للمرجـ املخـتص تعيـني مـن ش تتـوافر فيـه اللياقـة
الصحية الكاملة إذا كان قادرا على القيام العمل ودون أن يتعار ذلك م متطلبات الس مة العامة.
هـ-حسن السلوك والسمعة.
و -غري حمكوم عليه جبناية( استثناء اجلرائم السياسية) أو جبنحة خملة الشرف واألمانة واآلداب العامة.
املــادة -10جيــوز تعيــني غــري األردين مبوجــب عقــد إذا مل يكــن هنــاك أردين تتـوافر فيــه اإلضــافة إىل املــؤه ت املطلورــة إلشــغال الوظيفــة الشــروط
املنصوص عليدا يف الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) من املادة( )9من هذا النظـام علـى أن تراعـى يف تعيينـه التشـريعات
املعمول هبا يف اململكة.
املادة-11أ -تشكل جلنة تسمى(جلنة شؤون املوظفني) ررائسة انئب الرئيس للشؤون اإلدارية وعضوية كل من-:
 -1ا نني من العاملني يف اجلامعة يعيندما الرئيس وجيوز له تغيري أي مندما رتعيني رديل له للمدة املتبقية من عضويته.
 -2مدير وحدة الشؤون املالية
 -3مدير دائرة املوارد البشرية
ب -تتوىل اللجنة التنسيب إىل املرج املختص رتعيني املوظ وتثبيته وترفيعه وتعديل أوضاعه والنظر يف األمور األخر املتعلقة رشؤون
وظيفته.
ج -جتتم اللجنة ردعوة من رئيسدا كلما دعت ا اجة إىل ذلك ويتكون النصاب القانوين شجتماعاهتا حبضور ما ش يقل عـن أغلبيـة
أعضائدا على أن يكون رئيسدا من ريندم وتتخذ قراراهتا أبكثرية أصوات أعضائدا على األقل.
د -يعــني رقـرار مــن الـرئيس رنــاء علــى تنســيب رئــيس اللجنــة أحــد املــوظفني يف دائــرة املـوارد البشـرية أمــني ســر هلــذه اللجنــة يتــوىل إعــداد
جداول أعماهلا وتدوين حماضر جلساهتا وقراراهتا ومتارعة تنفيذها وحفظ الواثئع والسج ت اخلاصة هبا.
هـ :تكون مدة اللجنة سنتني قارلة للتجديد ملدد ةا لة.
املادة-12أ -يعني موظفو الفئة األول رقرار من اجمللس رناء على تنسيب اللجنة.
ب -يعني موظفو الفئتني الثانية والثالثة يف الكليات أو الوحدات أو الدوائر رقرار من الرئيس أو من يفو إليه هذه الص حية رناء
على تنسيب اللجنة املستند إىل توصية العميد أو مدير الوحدة أو مدير الدائرة.
ج -يعني املوظفون اآلخرون واملستخدمون والعمال رقرار من الرئيس أو من يفو إليه هذه الص حية.
اظاد  - -13يسمى مليأ النيرل ومليأ اللائأ ومساالو الأئ س ومستشارو قأار مً الأئ س.
ناء اظى سنس ب مً العم ل و اظليأ اظختص.
ب -يسمى مساال اظليأ ورئ س الشعبة ورئ س اليفأع قأار مً الأئ س خ
ج -حتلد شأوط يشغا ا لني ائف وملهالهتا اظنصنيص اظ ها ا هذ اظاد مبنيعب سعظ مات يصلرها اجملظس هلذ الغاية.
املادة -14يدرج عمر املوظ يف قرار تعيينه ألول مرة وإذا كان يوم وشدته غري معروف أُعت املوظ من مواليد اليـوم األول مـن شـدر كـانون
الثاين من سنة الوشدة وتعت الو يقة ال رمسية اخلاصة رعمر املوظ واملقدمة عند التعيني غري قارلة للتغيري أو التعديل مدما كانت
األسباب وذلك لغاايت الوظيفة.

املادة-15أ -م مراعاة أحكام الفقرة(ب) من هذه املادة يكون املوظ عند تعيينه حتت التجررة ملدة ـ سـنوات ويـتم تقيـيم أدائـه مـرة كـل
ستة أشدر وفع األمنوذج املعد هلذه الغاية ويتم تثبيته يف اخلدمة أو إهناء خدمته حسب مقتضى ا ال قبل شدرين من هناية مدة
التجررة.
ب -يكون املوظ املعني رعقد والذي صـن أو حـول إىل الوظـائ غـري املصـنفة رعـد سـنتني متتـاليتني خاضـعا للتجررـة ملـدة ش تزيـد
على سنة واحدة من بريخ التصني أو التحويل قارلة للتجديد سنة أُخر .
ج -للمرج املختص أن يندي خدمة املوظ يف أي وقت خ ل مدة التجررة.
د-إذا أُعيد تعيني موظ يف اجلامعة كان قد ترك اخلدمة فيدا فيخض للتجررة من جديد وفقا ألحكام هذه املادة.
هـ تعت مدة التجررة للموظ خدمة فعلية له.
املادة -16عند تعيني املوظ جيوز أن حتُسب له سنوات اخل ة وفقا ملا يلي-:
أ -زايدة ســنوية واحــدة عــن كــل ســنة مــن الســنوات اخلمــس األوىل مــن اخلـ ة املتخصصــة يف جمــال العمــل يف الوظيفــة الــيت ســيعني فيدــا
واملتحققة رعد املؤهل العلمي الذي عُني مبوجبه وزايدة سنوية واحدة عن كل سنتني مـن اخلـ ة رعـد ذلـك علـى أن ش تزيـد سـنوات
اخل ة اليت يتم احتساهبا على عشر سنوات.
ب -إذا مل تتوافر الدرجة اليت يستحقدا طالب التعيني يف جدول التشـكي ت فيجـوز تعيينـه يف أعلـى مررـوط الدرجـة األدىن مباشـرة علـى
أن يشار إىل ذلك يف قرار التعيني وتعديل درجته للدرجة املستحقة عند شغورها أو استحدا دا.
املادة -17يذا رصب اظني ف اظى ملهب اظم ومبنيا قة مسبقة مً الأئ س ناء اظى سنسد ب الظنندة ندنيق قدأار مدً الدأئ س وسنسد ب
مً الظننة منحم قايدس سننييت اظى الأاسب ارساس .
الرت ا واحلنيا ز التشن ع ة
املادة-18أ -م مراعاة أحكام املادة() 6من هذا النظام يشرتط فيمن يرف من الفئة الثانية إىل الفئة األوىل
ما يلي-:
 -1أن يكون حاص على الدرجة اجلامعية األوىل على األقل.
 -2وأن يكون قد أمضى مخس سنوات على األقل يف الفئة الثانية يف اجلامعة.
 -3وأن يكون قد شارك رنجاح يف ررانمي تدرييب يف اإلدارة العليا مبوافقة مسبقة من اجلامعة.
 -4وأن ش يقل تقديره السنوي يف السنتني األخريتني عن (جيد جدا).
 -5أن ش تكـون قــد أوقعــت عليــه خـ ل الســنتني األخريتــني أي عقورــة خديبيــة مــن العقــوات املنصــوص عليدــا يف هــذا
النظام استثناء عقورة التنبيه.
ب -يشرتط فيمن يرف من الفئة الثالثة إىل الفئة الثانية ما يلي-:
 -1أن يكون حاص على الدرجة اجلامعية األوىل على األقل.
سنوات على األقل يف اجلامعة.
 -2وأن تكون لديه خ ة يف جمال صصصه ش تقل عن مخس سنوات مندا
 -3وأن يكون قد شارك رنجاح يف ررانمي تدرييب تعتمده اجلامعة.
 -4وأن ش يقل تقديره السنوي يف السنتني األخريتني عن (جيد).
 -5أن ش تكـون قـد أوقعـت عليـه خـ ل السـنتني األخريتـني أي عقورـة خديبيــة مـن العقـوات املنصـوص عليدــا يف
هذا النظام استثناء عقورة التنبيه.

املادة -19جيوز ترفي املوظ من درجة إىل درجة أعلى أو من فئة إىل فئة أعلى ضمن الدرجة نفسدا حسب سلم الرواتب املنصوص عليه
يف نظام الرواتب والع وات يف اجلامعة إذا توافرت فيه الشروط التالية-:
أ -درجة شاغرة له يف جدول تشكي ت الوظائ .
ب -أن ش يقل تقديره يف التقرير السنوي خ ل السنتني األخريتني عن (جيد).
ج -أن ش تكون قد أوقعت عليه خ ل السنتني األخريتني السارقتني لتاريخ استحقاقه الرتفي أي عقورة من العقوات املنصوص
عليدا يف هذا النظام استثناء عقورة التنبيه.
املادة -20يتم ترفي املوظ وفقا إلجراءات التعيني املنصوص عليدا يف هذا النظام.
املادة -21جيوز للرئيس وفقا لتعليمات خاصة يصدرها اجمللس:
أ .منح املوظ ا ملتميز زايدة تشجيعية يف الراتب تعادل زايدة سنوية واحدة على أن ش تؤدي هذه الزايدة عنـد منحدـا لـه
إىل ترفيعه و ش يعطى املوظ أكثر من زايدة تشجيعية واحدة يف الدرجة ومتنح له عند استحقاقه للزايدة السنوية.
ب .منح املوظ مكافأة مالية ش تتجاوز مقدار راتبه اإلمجايل لشدر واحد إذا قام رعمل إرداعي أو حقع إجنازا ترتب عليه
وفر يف النفقات أو زايدة يف اإليرادات وملرة واحدة يف الفئة من الدرجة.
ج .مني املوظ شدادة تقدير لتميزه يف أدائه لعمله.
النقب واالنتلاب والنيكالة واإلاار
النقب

املادة-22
أ -ينقل مدير الوحدة أو مدير الدائرة من وظيفة إىل أخر رقرار من الرئيس.
ب -ينقل مساعدو مدير الوحدة ومساعدو مديري الدوائر ورؤسـاء الشـعب والفـروع مـن وظيفـة إىل أخـر داخـل الوحـدة رقـرار
من الرئيس رناء على تنسيب العميد أو املدير املختص .أما إذا كان النقل خارج الوحدة فيتم رقرار من الرئيس.
ج -ينقــل املوظ ـ مــن كليــة أو وحــدة أو دائــرة إىل أخــر رق ـرار مــن ال ـرئيس .أمــا النقــل مــن وظيفــة إىل أخــر ضــمن الكليــة أو
الوحدة أو الدائرة فيتم رقرار من العميد أو املدير املختص.
د -ش جيوز أن يؤ ر نقل املوظ يف مجي ا اشت املنصوص عليدا يف هذه املادة على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.
ه د -جيددنيق قدأار مددً الددأئ س نقددب مددً شددغب و يفددة مدليأ ير و يفددة مستشددار لظددأئ س و مسدداال لددم وحتددلد مهامهمدا مبنيعددب
سعظ مات سصلر اً اجملظس.
االنتلاب
ناء اظى سنس ب العم ل و اظليأ اظختص ن ينتلب اظني ف لظق ام أباما و يفة خأى داخب ا امعدة ظدل ال
اظاد  -23لظأئ س خ
سزيل اظى ثالث سننيات جتلد سنة سنة ،و ال جينيق انتلا م مأ خأى ير و يفدة خدأى يال عدل مدأور ثدالث سدننيات
اظى انتهاء انتلا م ا اظأ السا قة.
اظاد -24يتقاض اظني ف اظنتلب داخب ا امعة راسبم واالواسم اليت يستحقها مً خمصصات الني يفة اليت نتلب منها.
النيكالة
املادة -25إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلدا ألي سبب مشروع فيجوز رقرار من املرج املختص التعيني تكلي موظ آخر للقيـام
مبدام تلك الوظيفة وأعماهلا الوكالة.

اإلاار
داء اظددى سنس د ب العم ددل و اظددليأ اظخددتص ياددار ل مني ددف لظعمددب خددارج ا امعددة ،يذا سددنيا أت الشددأوط
اظدداد  - -26لظددأئ س ند خ
التال ة-:
أن يكون مثبتا يف اخلدمة الدائمة.
-1
أن يكون قد أمضى مخس سنوات فعلية متصلة يف اخلدمة.
-2
سنوات.
أن ش تزيد مدة اإلعارة على
-3
ب -تعتـ مـدة إعــارة املوظـ جــزءا مـن خدمتــه الفعليـة يف اجلامعـة ألغـرا الرتفيـ واألقدميــة واملكافـأة واشدخــار علـى أن يســتمر
املوظ يف دف مسامهته يف صندوق اشدخار خ ل مدة إعارته.
ج -ش تتحمل اجلامعة أي رواتب أو ع وات خ ل إعارة املوظ .
د -ش جتوز إعارة املوظ مرة أخر إش رعد انقضاء مخس سنوات على األقل على انتداء إعارته السارقة وعودته إىل العمل.
املادة -27م مراعاة أحكام هذا النظام للجامعة أن تسـتعري أي موظـ للعمـل فيدـا مـن الـوزارات والـدوائر واملؤسسـات ا كوميـة وتطبـع
عليه أحكام املادة( )12من هذا النظام.
اإلعاقات

املادة-28أ -يستحع املوظ اإلجازة السنوية التالية-:
 -1ني يوما إذا كان من موظفي الدرجة األوىل والثانية والثالثة والرارعة ومن هم يف سويتدم يف الراتب من الوظائ غري
املصنفة والوظائ رعقود.
 -2واحدا وعشرين يوما إذا كان من موظفي الدرجات األخر ومن هم يف سويتدم يف الراتب من الوظائ غري املصنفة
والوظائ رعقود.
ب -حتســب اإلجــازة الســنوية ارتــداء مــن اليــوم األول مــن شــدر كــانون الثــاين مــن كــل ســنة تل ـي بريــخ التعيــني علــى أن حتســب
للموظ إجازة نسبية عن املدة اليت تق رني بريخ مباشرته العمل رعد التعيني وارتداء السنة التاليـة ويف مجيـ األحـوال جيـوز
ترصيد اإلجازة السنوية لسنتني متتاليتني.
ج -يستحع املوظ إجازته السنوية دفعة واحدة وجيوز منحدا له جمزأة إذا اقتضت ظـروف العمـل ذلـك و ش حتسـب أايم األعيـاد
والعطل الرمسية من اإلجازة إذا وقعت أ ناءها ويستحع املوظ راتبه وع واته كاملة عن مدة اإلجازة السنوية.
د -حتدد إجازات املدرسني يف املراكز ومعلمي املدرسة التارعة للجامعة مبوجب تعليمات يصدرها الرئيس.
هـ -للرئيس إذا اقتضت مصلحة اجلامعة تكليـ املوظـ العمـل خـ ل إجازتـه السـنوية مقارـل مكافـأة يقررهـا شـريطة أش تتجـاوز
مدة التكلي لثي مدة اإلجازة السنوية.
املادة -29إذا انتدت خد مة املوظـ يف اجلامعـة رغـري العـزل أو فقـد الوظيفـة فيصـرف لـه الراتـب والعـ وات عـن مـدة اإلجـازة الـيت يسـتحقدا
عند انتداء خدمته.
املادة -30أ -يستحع املوظ من الفئة األوىل اإلجازة رقرار من الرئيس املباشر.
ب -يستحع موظفو الفئات األخر واملستخدمون األجور اليومية اإلجازة رقـرار مـن العميـد أو املـدير املخـتص وتنسـيب مـن
الرئيس املباشر.
املادة -31أ -للرئيس رناء على تنسيب العميد أو املدير املختص أن نح املوظـ املثبـت يف اخلدمـة الدائمـة يف اجلامعـة والـذي أمضـى مـدة
ش تق ــل ع ــن مخ ــس س ــنوات متص ــلة يف اخلدم ــة الفعلي ــة إج ــازة دون رات ــب مل ــدة س ــنة واح ــدة قارل ــة للتمدي ــد حبي ــث ش تزي ــد
مبجموعدا على مثاين سنوات وش نح املوظ إجازة اثنية عل انيدسم لظعمب ا ا امعة يال عدل انقاداء م دب اظدل الديت
قااها ا اإلعاق السا قة.
ب -ش تعت ـ اإلجــازة دون راتــب الــيت متــنح ألي موظ ـ جــزءا مــن خدمتــه ألي غــر مــن األغ ـرا مبــا يف ذلــك الرتفي ـ والرتقيــة
واألقدمية واملكافأة واشدخار والزايدة السنوية.

املادة-32أ -جيـوز للمرجـ املخـتص مـنح املوظـ الـذي اسـتنفد إجازاتـه السـنوية إجـازة اضـطرارية ملـرة واحـدة يف السـنة رراتـب كامـل ش تزيـد
مدهتا على مخسة أايم.
ب -جيــوز للمرجـ املخــتص مــنح املوظـ الــذي اســتنفد إجازتــه الســنوية إجــازة اضــطرارية دون راتــب ش تزيــد مــدهتا علــى واحــد
وعشرين يوما.
ج -تعت اإلجازة دون راتب املنصـوص عليدـا يف الفقـرة (ب) مـن هـذه املـادة خدمـة مقبولـة ألغـرا املكافـأة واشدخـار والرتفيـ
والزايدة السنوية.
د-لل ـرئيس يف حــاشت يقــدرها مــنح املوظ ـ إجــازة دون راتــب ش تتجــاوز ــة أشــدر وش تعت ـ هــذه اإلجــازة خدمــة مقبولــة
ألغرا املكافأة واشدخار والرتفي والزايدة السنوية.
هـ :جيوز منح املوظ إجازة عرضية رراتب كامل م الع وات رقرار من املرج املختص وفقا للحاشت التالية:
 -1يف حال وفاة أحد األقارب من الدرجة األوىل ملدة ـة أايم وملـدة يـومني يف حـال وفـاة أحـد األقـارب مـن الدرجـة الثانيـة
وملدة يوم واحد يف حال وفاة أحد األقارب من الدرجة الثالثة وللمرجـ املخـتص التحقـع مـن صـحة األسـباب املقدمـة مـن
املوظ الطريقة اليت يراها مناسبة على أن ش تتجاوز جممـوع اإلجـازات املنصـوص عليدـا يف هـذه الفقـرة سـبعة أايم خـ ل
السنة الواحدة.
 -2على الرغم ةا ورد يف البند ( ) 1من هذه الفقرة ـنح املوظـ يف حـال وفـاة زوجتـه إجـازة ملـدة سـبعة أايم ومتـنح املوظفـة يف
حال وفاة زوجدا إجازة ملدة عشرة أايم.
املادة -33للرئيس رناء على تنسيب العميد أو املدير املختص منح املوظ إجازة ألداء فريضة ا ي ملدة ش تزيد على واحـد وعشـرين يومـا
على أن ش متنح هذه اإلجازة إش مرة واحدة طيلة خدمته يف اجلامعة.
املادة -34تراعى عند منح اإلجازة السنوية واإلجازة دون راتـب مصـلحة العمـل وعلـى املوظـ أن ش يـرتك عملـه قبـل املوافقـة املسـبقة علـى
إجازته.
املـادة -35ش يسـتحع املوظـ املوفـد يف رعثـة علميــة أو اجملـاز إجـازة مرضـية سزيددل اظدى سدت ينيمداخ أو املوظـ املعـار إجـازة سـنوية عـن مــدة
رعثته أو إجازته املرضية أو إعارته.
املــادة -36أ -جيــوز أن ــنح املوظـ رتوصــية مــن الطبيــب وموافقــة العميــد أو املــدير املخــتص إجــازات مرضــية متفرقــة ش يزيــد جمموعدــا علــى
سـبعة أايم يف السـنة وإذا زادت مـدة اإلجـازات املرضـية املتفرقـة علـى سـبعة أايم يف السـنة فتخصـم املـدة الزائـدة مـن اإلجــازة
السنوية املستحقة للموظ عن تلك السنة وإذا استنفد إجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب -متنح اإلجازة املرضية املتصلة إذا زادت مدهتا على أسبوع ومل تتجاوز ني يوماً رناء على تقرير من املرجـ الطـيب وش صصـم
هذه اإلجازة من إجازته السنوية.
ج -إذا مل يشـ املوظـ مــن املــر خـ ل ــني يومــاً مــن بريــخ مرضــه فتمــدد إجازتــه املرضــية للمــدة الــيت يراهــا املرجـ الطــيب
ضرورية وعلى املرج الطيب أن حيدد يف تقاريره املدة اليت ير أهنا كافية لشفاء املوظ وإذا قرر إعـادة فحـص املوظـ رعـد
انقضاء تلك املدة ف يسمح له القيام مبدام وظيفته إش إذا قرر املرج الطيب مقدرته على ذلك رعد إعادة الفحص.
املادة -37أ -يتقاضى املوظ اجملاز من املرج الطيب عن إجازته املرضية ما يلي-:
 -1راتبه كام م الع وات اليت يستحقدا عن األشدر الستة األوىل من مرضه.
 -2نص راتبه م نص الع وات عن األشدر ال الثة اليت تليدا.
ب -يعاد فحص املوظ رعد مرور سسعة أشدر على مرضه من املرج الطيب فإذا تبني أنـه قارـل للشـفاء خـ ل ثالثدة أشـدر أخـر
فيتقاضى رر راتبه م رر الع وات املستحقة خ ل هذه املدة.

ج -يذا ثبت تقأيدأ ددم مدً اظأعدا اظخدتص عدل مدأور اثدر اشدأ شدهأاخ مدً دلء يعاقسدم اظأضد ة ن اظني دف دا قدادر اظدى
مباشددأ امالددم سددبب مأضددم تنتهددى خلماسددم قدأار مددً اظأعددا اظخددتص أللتع د وا هددذ احلالددة سصددأ لددم مسددتحقاسم
اظال ة مج عها.
د -تعتـ اإلجـازة املرضــية املنصـوص عليدـا يف هــذه املـادة خدمـة فعليــة للموظـ ألي غـر مــن األغـرا مبـا يف ذلــك مكافـأة هنايــة
اخلدمة واألقدمية واشدخار وغريها.
املادة -38إذا قرر املرج الطيب أن املوظ أصيب املر أ ناء قيامه روظيفتـه أو رسـببدا دون إمهـال منـه فيمـنح إجـازة مرضـية رراتـب كامـل
م الع وات اليت يستحقدا طيلة املدة ال زمـة لشـفائه علـى أش تتجـاوز سـنة كاملـة فـإذا مل يشـ خـ ل السـنة فتندـي خدماتـه
رقرار من املرج املختص التعيني.
املــادة-39أ -إذا أصــيب املوظـ مبــر وهــو يف مدمــة رمسيــة خــارج اململكــة أو يف أ نــاء غيارــه عندــا رصــورة قانونيــة فيســتحع إجــازة مرضــية ش
تتجــاوز أســبوعا واحــدا رنــاء علــى تقريــر مــن طبيــب واحــد وعلــى املوظ ـ يف هــذه ا الــة أن يعلــم دائرتــه ررقيــا أو أبي وســيلة
اتصال أخر مبرضه وأن يرسل إليدا التقرير الطيب الذي حصل عليه أبسرع وقت ةكن.
ب -إذا زادت مــدة مــر املوظ ـ وهــو خــارج اململكــة عــل ســبعة أايم فعليــه أن حيصــل علــى تقريــر طــيب موق ـ مــن طبيبــني ا نــني أو
مستشفى ومصدق من املراج الرمسية خارج اململكة إن وجدت وأن يعلـم دائرتـه ررقيـا أو أبي وسـيلة اتصـال أخـر روضـعه
املرضــي ويرســل إليدــا التقــارير الطبيــة الــيت حصــل عليدــا أبســرع وقــت ةكــن لعرضــدا علــى املرجـ الطــيب املخــتص للنظــر فيدــا
وقبوهلا أو رفضدا على أن يقدم نفسه للفحص فور عودته إىل اململكة لد املرج الطيب.
املـادة-40أ -مـ مراعـاة أحكــام الفقــرة (ب) مـن هــذه املـادة تطبــع علــى املـوظفني رعقــود أحكـام اإلجــازات الـواردة يف هـذا النظــام ويعــاملون
معاملة املوظفني الذين هم يف سويتدم من حيث الراتب ما مل ينص على غري ذلك يف عقود استخدامدم.
ب -يستحع املوظ رعقد اجملاز إجازة مرضية ما يلي-:
 -1راتبه كام م الع وات اليت يستحقدا عن الشدرين األول والثاين من مرضه.
 -2نص راتبه م نص الع وات عن الشدرين الثالث والرار التاليني.
ج -إذا مل يش املوظ املريض من مرضه خ ل أررعة أ شدر مـن بريـخ مرضـه فيحـال إىل اللجنـة الطبيـة وللمرجـ املخـتص ا ـع يف
إعطائه إجازة مرضية ش تتجاوز شدرين دون راتب وع وات وإذا مل يش رعد ذلك فيعت عقده منتديا حكما.
املادة-41أ -تستحع املرأة ا امل املوظفة لد اجلامعة إجازة أمومة قبل الوشدة ورعدها ملدة عشرة أسـاري متصـلة رراتـب كامـل مـ العـ وات
اليت تستحقدا وذلك رناء على تقرير طيب مصدق من املرج املختص علـى أن ش تقـل املـدة الـيت تقـ مـن إجـازة األمومـة رعـد
الوشدة عن ستة أساري .
ب -ش تؤ ر إجازة األمومة على استحقاق املوظفة إلجازهتا السنوية.
ج -ل لمـرأة املوظفــة لــد اجلامعــة رعــد انتدــاء إجــازة األمومــة ا ــع يف ا صــول خـ ل ســنة مــن ذلــك التــاريخ علــى مــدة أو مــدد رقصــد
إرضاع وليدها ش يزيد جمموعدا على ساعة يف اليوم الواحد وفع ترتيبات يقررها الرئيس مبوجب تعليمات يصـدرها هلـذه الغايـة
ويف مجي األحوال هلا أن خخذ هلذا الغر إجازة دون راتـب ملـدة أو مـدد ش يزيـد جمموعدـا علـى سـنة مـن بريـخ انتدـاء إجـازة
األمومة وش حتسب هذه اإلجازة خدمة مقبولة ألغرا املكافأة واشدخار والرتفي والزايدة السنوية.
واعبات اظني ف
املادة -42على املوظ القيام املدام والواجبات املنوطـة رـه والتقيـد أبحكـام القـوانني واألنظمـة والتعليمـات والقـرارات املعمـول هبـا يف اجلامعـة
وعليه-:
أ -القيام رنفسه مبتطلبات الوظيفة وتكريس مجي أوقات الدوام الرمسي هلا وجيوز تكليفه العمل يف أي موق من مواق اجلامعة أكثر
من الساعات املقررة لذلك الدوام مبا يف ذلك أايم العطل الرمسية إذا اقتضت مصلحة اجلامعة ذلك.

ب -التصرف أبدب وكياسة يف ص ته ررؤسائه ومرؤوسيه وزم ئه ويف تعامله م أعضاء اهليئة التدريسية والطلبة واملواطنني.
ج -خدية واجباته ردقة ونشاط وسرعة وأمانة وتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيداهتم ومراعاة التسلسل اإلداري يف اتصاشته الوظيفية.
د -ا افظة على مصلحة اجلامعة وةتلكاهتا وأمواهلا وعدم التفريا أبي مـن حقوقدـا وتبليـغ رئيسـه املباشـر عـن كـل جتـاوز عليدـا أو
إمهال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر مبصلحة اجلامعة.
هـ -تقدمي اشقرتاحات اليت يراها مفيدة لتحسني طرق العمل يف اجلامعة ورف مستو األداء فيدا.
و -العمــل علــى تنميــة قدراتــه وكفاءاتــه العلميــة والعمليــة واملســلكية واإلط ـ ع علــى الق ـوانني واألنظمــة والتعليمــات املتعلقــة رعملــه
واإلحاطة هبا.
املادة -43حيظر على املوظ حتت طائلة املسؤولية التأديبية اإلقدام على أي من األعمال التالية-:
أ -ترك العمل أو التوق عنه دون إذن من رئيسه.
ب -اإلفضاء أبي رياانت أو معلومات عن املسائل اليت جيب أن تظل مكتومة رطبيعتدا أو اشحتفاظ لنفسه أبي خامت رمسي أو أبي
و يقة أو خماررة رمسية أو نسخة مندا أو صورة عندا.
ج -القيام أبي عمل من شأنه اإلساءة إىل اجلامعة أو العاملني أو الدارسني فيدا.
د -استغ ل وظيفته وص حياهتا لتحقيع منفعة ذاتية أو ررح شخصي أو قبول هدااي أو إكراميات من أي شخص له ع قة أو ارتباط
مايل يف اجلامعة أو له مصلحة معدا.
هـ -ةارسة أي نشاط حزيب أو سياسي أو أي نشاط ذي صفة أو داف طائفي أو إقليمي داخل ا رم اجلامعي.
و -القيام أبي عمل خارج نطاق اجلامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
سق م ارداء والتقاريأ السننيية
املادة-44

أ -يــتم تقيــيم أداء املوظ ـ جلمي ـ األغ ـرا املنصــوص عليدــا يف هــذا النظــام مبــا يف ذلــك اســتحقاق الرتفي ـ أو ال ـزايدات
التشجيعية مبوجب منوذج خاص يقره الرئيس.
ب -يقــوم الـرئيس املباشــر يف ردايــة كــل ســنة اطـ ع املوظـ علــى عناصــر تقيــيم األداء والســلوك الــوظيفي الــيت ســيتم علــى
أساسدا تقييم أدائه.
ج -تعتمد ا لبيـاانت والوقـائ وامل حظـات املدونـة يف سـجل األداء يف تقيـيم أداء املوظـ مبوجـب تقريـر األداء السـنوي ويـتم
التقييم أبي من التقديرات التالية (ةتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسا أو ضعي )
د -يض الرئيس املباشر تقرير األداء السنوي للموظـ ويطلعـه عليـه و للموظـ حـع اشعـرتا خطيـا علـى التقريـر خـ ل
عشرة أايم من اليوم التايل شط عه عليه ويتوىل رئيسه املباشر رف اشعرتا إىل رئيسه األعلى والذي يقوم ررف التقرير
م اشعرتا إىل الرئيس ليصار إىل حتويله للجنة املشار إليدا يف الفقرة (و) من هذه املادة.
هــ .إذا اصــذت حبــع املوظـ أي عقورــة مــن العقــوات التأديبيــة املنصــوص عليدــا يف هــذا النظــام اســتثناء عقورــة التنبيــه
خ ل سنة التقرير ف حيوز أن يكون تقديره يف التقرير السنوي أكثر من (جيد).
و .تش ــكل رق ـرار م ــن ال ـرئيس جلن ــة يف اجلامع ــة للنظ ــر يف اشعرتاض ــات املقدم ــة عل ــى تقي ــيم األداء الس ــنوي م ــن رئ ــيس
وعضوين ويكون اجتماعدا قانونيا حبضور مجي أعضائدا وتتخـذ قراراهتـا أبغلبيـة أعضـائدا ويكـون قرارهـا هنائيـا علـى أن
يصدر قرارها خ ل مخسة عشر يوما اعتبارا من اليوم التايل لتسلمدا اشعرتا .
املادة -45تعد تقارير األداء السنوية عن املوظفني يف شدر كانون األول من كـل سـنة ويسـتث مـن ذلـك موظفـو املدرسـة
النموذجية وموظفو أي وظائ أخر ير الرئيس أن تكـون يف هنايـة العـام الدراسـي أو أي موعـد آخـر وترسـل إىل دائـرة
املوارد البشرية وتعتمد يف شدر كانون الثاين من السنة التالية.

املادة -46م مراعاة الص حيات املنصوص عليدا يف املادة ( )49من هذا النظام توق على املوظ العقوات التالية-:
أ -التنبيه إذا ورد حبقه تقرير (متوسا).
ب -اإلنذار إذا ورد حبقه تقرير (ضعي ).
ج -إهناء خدماته إذا ورد حبقه تقريران متتاليان رتقدير (ضعي ).
املادة-47

أ .يرسل التقرير السنوي إىل دائرة شؤون العاملني وش جيوز سحبه أو تعديله رعد اعتماده.
ب .توق الزايدة السنوية لسنة واحدة إذا ورد عن املوظ تقريران متتاليان رتقدير (متوسا) فما دون.
ج .تعت ـ خــدمات املوظ ـ الــذي تــرد عنــه ــة تقــارير متتاليــة رتقــدير (ضــعي ) منتديــة حكمــا ح ـ وأن كــان مثبتــا يف
اخلدمة وذلك رقرار من املرج املختص التعيني ويف هذه ا الة تصرف له مجي مستحقاته املالية.
اإلعأاءات والعقنيألت التأديب ة

املادة-48أ -إذا ارتكب املوظ خمالفة للقوانني واألنظمة والتعليمات والقرارات املعمول هبا يف اجلامعة أو أقدم على عمل أو تصرف من
شأنه اإلخ ل املسؤوليات والص حيات املنوطة ره أو عرقلتدا أو أساء إىل أخ قيات الوظيفة أو أخل رواجباتـه الوظيفيـة
أو قام أبي من األعمال الواردة يف املادة( )43من هذا النظام فتوق عليه أي من العقوات التأديبية التالية-:
 -1التنبيه.
 -2اإلنذار.
 -3ا سم من الراتب األساسي لشدر واحد مبا ش يتجاوز نصفه.
 -4وق الزايدة السنوية ملدة ش تزيد على سنة واحدة.
 -5تنزيل الراتب.
 -6تنزيل الدرجة.
 -7اشستغناء عن اخلدمة م صرف مجي استحقاقاته املالية.
 -8العزل م حرمانه من مكافأة هناية اخلدمة والتعويض أو من مسامهة اجلامعة املالية يف اشدخار أو من كلتيدما.
ب -ش جيوز إيقاع أكثر من عقورة واحدة من العقوات املنصوص عليدا يف الفقـرة (أ) مـن هـذه املـادة علـى املخالفـة املسـلكية الواحـدة
اليت يرتكبدا املوظ .
ج -توق على املوظ العقورة األشد يف حال تكرار املخالفة.
املادة -49توق العقوات التأديبية املنصوص عليدا يف الفقرة (أ) من املادة( )48من هذا النظام على املخالفة املسـلكية الـيت يرتكبدـا املوظـ
وفقا للص حيات التالية-:
أ -ملدير الدائرة إيقاع العقورتني املنصوص عليدما يف البندين()1و( )2من الفقرة(أ) من املادة( )48على املوظفني يف دائرته.
ب -للعميد أو مدير الوحدة إيقاع العقوات املنصوص عليدا يف البنود()1و()2و( )3من الفقـرة(أ) مـن املـادة( )48علـى املـوظفني يف
كليته أو وحدته.
ج -لل ـرئيس رنــاء علــى تنســيب جلنــة حتقيــع أو العميــد أو م ـدير الوحــدة أو مــدير الــدائرة املخــتص إيقــاع العقــوات املنصــوص عليدــا يف
البنـود( )6-1م ـن الفقـرة (أ) مـن املـادة( )48علـى مجيـ املـوظفني يف اجلامعـة وجيـوز للـرئيس إحالـة املوظـ إىل اجمللـس التـأدييب
اشرتدائي إذا رأ أن املخالفة اليت ارتكبدا املوظ تسـتدعي اشسـتغناء عـن خدمتـه أو عزلـه رنـاء علـى توصـية جلنـة التحقيـع الـيت
يشــكلدا وفقــا ألحكــام هــذا النظــام وللمجلــس التــأدييب اشرتــدائي إيقــاع أي مــن العقــوات املنصــوص عليدــا يف الفقــرة (أ) مــن
املادة( )48من هذا النظام.

املــادة-50أ -يشــكل رقـرار مــن اجمللــس رنــاء علــى تنســيب الـرئيس يف اجلامعــة جملســان خديبيــان أحــدمها ارتــدائي واآلخــر اســتئنايف ويتكــون كــل
مندما من رئيس وعضوين يسميدم اجمللس ملدة سنة قارلة للتجديد.
ب -للمجل ــس تعي ــني عض ــو احتي ــاطي أو أكث ــر يف أي م ــن اجمللس ــني اشرت ــدائي واشس ــتئنايف ليح ــل حم ــل أي عض ــو أص ــيل يتغي ــب ع ــن
جلساهتما.
املادة -51جيتم أي من اجمللسـني التـأديبيني رـدعوة مـن رئيسـه ويتكـون النصـاب القـانوين شجتمـاع أي مندمـا حبضـور مجيـ أعضـائه مبـن فـيدم
رئيسه وتكون إجراءاته سرية ويتخذ أي من اجمللسني قراراته أبكثرية أصوات أعضائه على األقل.
املادة -52إ ذا نسبت إىل املوظ خمالفة لواجباته ومدامه الوظيفية فعلـى الـرئيس قبـل إحالتـه إىل اجمللـس التـأدييب أن يشـكل جلنـة للتحقيـع مـن
ة أشخاص من العاملني يف اجلامعة ويتوىل رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام اجمللس التأدييب.
املادة-53أ -يبلغ املوظ ا ال إىل اجمللس التأدييب رنسخة من شئحة املخالفة املنسورة إليه يف مكان عمله يف اجلامعـة أو مكـان إقامتـه قبـل
موعد اجللسة ا ددة للنظر يف املخالفة رسبعة أايم على األقل ولـه الـرد خطيـا علـى مـا هـو منسـوب إليـه يف ال ئحـة خـ ل تلـك
املدة.
ب -للموظ ا ال إىل اجمللس التأدييب اإلط ع على مجي أوراق مل املخالفة التأديبية وحضور جلسات اجمللس أو اختيار وكيل عنه
من داخل اجلامعة أو خارجدا ضور جلسات ا اكمة للدفاع عنه.
ج -ينعقد اجمللس التأدييب للنظر يف املخالفة التأديبية خ ل مدة ش تتجاوز أسبوعني من بريخ إحالة املخالفة إليه.
املادة -54للمجلس التأدييب دعوة الشدود أو اخل اء ومساع أقواهلم رعد أداء القسم القانوين وله التحقيع يف املخالفـة الـيت ينظـر فيدـا اجمللـس مبـا
يف ذلك إجراء الكش ا سي مبعرفة اخل اء لتمكينه من إصدار القرار املناسب يف املخالفة.
املادة -55إذا تغيب املوظ ا ال إىل اجمللس التأدييب عن جلستني متتاليتني دون عـذر يقبلـه اجمللـس التـأدييب فتجـري حماكمتـه غياريـا ويصـدر
هذا اجمللس القرار املناسب حبقه.
املــادة-56أ -للموظـ الــذي صــدر قـرار مــن اجمللــس التــأدييب اشرتــدائي اشســتغناء عنــه أو رعزلــه أن يســتأن ذلــك القـرار إىل اجمللــس التــأدييب
اشســتئنايف خـ ل مخســة عشــر يومــا مــن بريــخ تبليغــه ذلــك القـرار ويقــدم اشســتئناف ر ئحــة خطيــة تســلم إىل مكتــب الـرئيس
مقارل إيصال رمسي رذلك.
ب -ينظر اجمللس التأدييب اشستئنايف يف اشستئناف املقدم إليه وينعقد لذلك الغر خ ل مدة ش تزيد على مخسة عشر يوما من بريخ
تقدمي اشستئناف ويصدر قراره فيه على أن يتيح للموظـ الفرصـة للـدفاع عـن نفسـه وتقـدمي رياانتـه إمـا رنفسـه أو رواسـطة مـن
يوكله عنه وللجامعة أن تنيب عندا من ثلدا أمام ذلك اجمللس ليقدم إليه ما يراه من أقوال ورينات
املادة -57ش جيوز النظر يف ترفي املوظ ا ال إىل جلان التحقيع واجمللس التأدييب أو قبول استقالته إىل أن يصـدر القـرار الندـائي القطعـي يف
اإلجراءات التأديبية املقامة عليه.
املادة-58أ -إذا تبني لل رئيس أو اجمللس التأدييب أو أي جلنة تقوم التحقيع يف أي خمالفة خديبية أن املخالفة اليت جيري النظر أو التحقيع فيدا
تنطــوي علــى جر ــة جزائيــة فيحيــل ال ـرئيس القضــية إىل املــدعي العــام املخــتص شصــاذ اإلج ـراءات القانونيــة رشــأهنا وتوق ـ
اإلجراءات التأديبية إىل حني صدور قرار ا كم الندائي يف القضية اجلزائية.
ب -إن صــدور ا كــم يف القضــية اجلزائيــة رعــدم مســؤولية املوظـ أو ت ئتــه مــن التدمــة اجلزائيــة الــيت نســبت إليــه ش حيـول دون اصــاذ
اإلجراءات التأديبية حبقه مبقتضى هذا النظام.

املــادة-59أ -1-إذا صــدر الق ـرار الندــائي للمجلــس التــأدييب أو ا كــم القضــائي القطعــي رت ئــة املوظ ـ ا ــال إىل أي مــن هــاتني اجلدتــني مــن
املخالفة املسلكية أو التدمة اليت أسندت إليه حسب مقتضى ا ال فيستحع راتبه كام م الع وات عن املدة اليت أوق
خ هلا عن العمل.
 -2أمــا إذا أســفرت حماكمــة املوظـ أمــام أي م ـن اجلدتــني املنصــوص عليدمــا يف البنــد( )1مــن الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة عــن إدانتــه
وإيقاع عقورة خديبية عليه غري عقورة اشستغناء عـن خدمتـه أو عزلـه مـن الوظيفـة فيسـتحع راتبـه كـام مـ العـ وات عـن املـدة
اليت أوق خ هلا عن العمل إذا كانت ش تزيـد علـى سـتة أشـدر وإذا زادت علـى سـتة أشـدر فيسـتحع نصـ راتبـه مـ نصـ
ع واته عن املدة الزائدة على األشدر الستة.
 -3ش يستحع املوظ الذي صدر القرار اشستغناء عـن خدمتـه أو عزلـه مـن الوظيفـة أي جـزء مـن رواتبـه وع واتـه اعتبـارا مـن بريـخ
إحالتــه إىل اجمللــس التــأدييب أو إىل املــدعي العــام أو إىل ا كمــة اكمتــه علــى املخالفــة املســلكية الــيت ارتكبدــا أو اجلر ــة الــيت
أسندت إليه حسب مقتضى ا ال على أن ش يطلب منه رد املبالغ اليت تقاضاها من راتبه وع واته خ ل مدة وقفه عن العمل
مبقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة.
ب -إذا أحيــل املوظـ إىل التحقيــع أو إىل اجمللــس التــأدييب أو إىل أي جدــة قضــائية فللـرئيس ا ــع يف كـ يــد هــذا املوظـ عــن العمــل
خ ـ ل إج ـراءات التحقيــع وا اكمــة وإيقــاف راتبــه وع واتــه كليــا أو جزئيــا إىل أن يصــدر الق ـرار الندــائي حبقــه وش جيــوز قبــول
استقالة املوظ يف هذه ا الة إىل أن يصدر القرار الندائي القطعي يف املخالفة التأديبية أو الدعو القضائية املقامة عليه.
املادة -60يتوىل الرئيس أو من يفو إليه هذه الص حية تبليغ مجي التبليغات املتعلقة اإلجراءات التأديبية املنصـوص عليدـا يف هـذا النظـام
وتبليغ األحكام القطعية الصادرة يف املخالفات التأديبية إىل املعنيني خطيا.
انتهاء خلمة اظني ف
املادة -61تنتدي خدمة املوظ يف أي من ا اشت التالية-:
أ -قبول اشستقالة.
ب -إمتام املوظ الستني واملوظفة اخلامسة واخلمسني من العمر وللمجلس رناء على تنسيب الـرئيس املسـتند إىل توصـية العميـد أو
املدير املختص متديد خدمة أي مندما سنة فسنة على أن ش يزيد جمموعدا على مخس سنوات.
ج -العجز عن مواصلة العمل يف اجلامعة ألسباب صحية رناء على تقرير من املرج الطيب.
د -فقد اجلنسية األردنية.
هـ -فقد الوظيفة.
و -اشستغناء عن اخلدمة.
ز -العزل من الوظيفة.
ح -فقدان شرط من شروط التعيني الواردة يف هذا النظام.
ط -الوفاة وتدف اجلامعة لور ته يف هذه ا الة رواتبه وع واته عن الشدر الذي تويف فيه اإلضافة إىل راتب وع وات الشدر التايل
لوفاته.
ـني يومـا مـن بريـخ تقـد دا ويف حالـة

املادة-62أ -يقدم املوظ استقالة خطيا وتقبل أو ترفض رقرار مـن املرجـ املخـتص التعيـني خـ ل
عدم اإلجارة تعت اشستقالة مقبولة حكما.
ب -على املوظ أن يستمر يف أداء وظيفته إىل أن يتسلم إشعارا خطيا رقبول اشسـتقالة وإذا تـرك العمـل قبـل تبليغـه قبـول اشسـتقالة
أو انقضاء املدة املشار إليدا يف الفقرة(أ) من هذه املادة فيعت فاقدا لوظيفته حكما.
املادة-63أ -يعت املوظ فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله ملدة عشرة أايم متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع ومل يقم رتبليغ رئيسـه
املباشر خ ل مدة غياره أبي وسيلة متاحة له.

ب -يصدر القرار اعتبار املوظ فاقدا لوظيفته من املرج املختص التعيني ويكون القرار انفذ املفعول اعتبارا من اليوم األول الذي
تغيب فيه املوظ عن عمله.
ج -للموظ الذي اعت فاقدا لوظيفته حع اشعرتا على القرار خ ل مخسة عشر يوما من بريخ صدور القرار ويقـدم اشعـرتا
إىل املرج الذي أصدر القرار متضمنا األسباب اليت استند إليدا يف اعرتاضه فإذا اقتنـ املرجـ املخـتص التعيـني األسـباب
الواردة فيه أُلغي قراره ويعود املوظ إىل وظيفته.
د -ش جيــوز إعــادة تعيــني املوظ ـ الــذي أُعت ـ فاقــدا لوظيفتــه إش رعــد انقضــاء ـ ســنوات علــى األقــل علــى ق ـرار فقــده للوظيفــة
وحصوله على قرار من املرج املختص التعيني املوافقة على إعادة استخدامه.
عقوات خمتلفة من
املادة -64يتم اشستغناء عن املوظ رقرار من املرج املختص التعيني إذا وقعت عليه خ ل مخس سنوات متصلة
العقوات املنصوص عليدا يف البنود ( )2و( )3و( )4و( )5و( )6من الفقرة(أ) من املادة( )48من هذا النظام.
املادة - -65يعز اظني ف ا ل مً احلاالت التال ة-:
 -1يذا ألر قأار مً اجملظس التأديم ذلك.
 -2يذا ألر قأار مً اظأعا اظختص تع نم وانيقب تنزيدب درعتدم ا ارس دب خماليفدة مسدظ ة خدأى و وقعدت اظ دم اقني دة
سستلا سنزيب اللرعة مأ خأى.
 -3يذا ر م اظ م مً حم مة خمتصة جبناية و جبنحة خمظة أللشأ كالأشني واالختالس والسأقة والتزويأ وسنيء اسدتعما
ارمانة والشهاد ال اذ ة وأبل عأمية خأى خمظة ألرخالق العامة ويعتد اظني دف معدزوال ر مداخ مدً ريد اكتسداب
احل م اللرعة القطع ة.
 -4اذا ر م أبل عأم مً احمل مة اظختصة مل سزيل اظى ثالثة شهأ الرس ا م ل عأمية مً ا أائم.
ب -ال جينيق يااد سع اظني ف الذل از مً الني يفة ا ا امعة.
املادة -66على املوظ الذي تنتدي خدمته يف اجلامعة ألي سبب من األسباب أن يسدد مجي التزاماته املالية املرتتبـة عليـه للجامعـة وأن
يرد مجي ما رعددته من لوازم قبل تركه العمل.
ر ام اامة
املادة -67حيدد رقرار من اجمللس رناء على تنسيب الرئيس اهليكل التنظيمي للجامعة.
املادة -68يصدر الرئيس رراءة التشكي ت اخلاصة العاملني اجلامعة وفع جدول تشكي ت الوظائ .
املادة  -69حيدد الرئيس ساعات العمل املقررة للعاملني يف اجلامعة.
املادة -70ارس مدير املركز يف اجلامعة ص حيات مدير الوحدة املنصوص عليدا يف هذا النظام.
املادة  -71يصدر اجمللس رناء على تنسيب الرئيس التعليمات ال زمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن ش تتعار م أحكامه.
املادة  -72يلغى (نظام املوظفني يف جامعة مؤتة) رقم ( )68لسنة  1998على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة مبقتضاه سارية
املفعول إىل أن يتم إلغاؤها أو استبدال غريها هبا مبقتضى أحكام هذا النظام.
---------------------------------------------------------

