
 : 4/2/2019( تاريخ 228/2018/2019المعدلة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) مؤتة  جامعة موظفيتعليمات 

 مؤتة  جامعة موظفي تعليمات
 ( من نظام الموظفين في جامعة مؤتة 71صادره بموجب نص المادة )

 وتعديالته 2003( لسنة  142رقم ) 
 .إقراراها تاريخ  بها من ويعمل  2018 ةلسن مؤتة جامعة موظفي تعليمات" التعليمات هذه  تسمى (:1)المادة

 

( 142( ميين امييام المييوظفجن فييي جامعيية مؤتيية رقيي   2تراعى في هذه التعليمات التعريفات الواردة فييي المييادة   (:2المادة )
 وتعديالته.  2003لسنة  

 
 

الجامعييية او فيييي اح معهيييد او مر ييي  او تسيييرح ام يييام هيييذه التعليميييات عليييى جميييين الميييوظفجن العييياملجن فيييي : (3الماااادة )
 مدرسة تابعة للجامعة باستثناء اعضاء هجئة التدريس واعضاء هجئة البامثجن.

 :التالية الفئات مستوياتها إلى مسب الوظائف تقس  الموظفجن امام ( من6المادة   ام ام مراعاة من :(4المادة )
 :األولى الفئة وظائف -1

او  الفئيييييييييييييييييية هييييييييييييييييييذه فييييييييييييييييييي يعييييييييييييييييييجن وال العالييييييييييييييييييية  والتخصصييييييييييييييييييية اإلدارييييييييييييييييييية القيادييييييييييييييييييية الوظييييييييييييييييييائف وتشييييييييييييييييييمل
ا األولييى الدرجةالجامعييية يحمييل كييا  ميين إال إلجهييا يرفيين ( او مييا ICDLالحاسييو   قيييادة علييى رةصيية وماصييل اداييى مييد 

 .الدرجة الثااية عن تقلدرجته ال وا  الجامعة  تعتمدها التي يعادلها
 :الثانية الفئة وظائف -2

العليييييييييييوم الت  يقيييييييييييية  مجيييييييييييا  فيييييييييييي تخصصيييييييييييية بأعميييييييييييا  القييييييييييييام مسيييييييييييؤولجتها تكيييييييييييو   التيييييييييييي الوظيييييييييييائف وتشيييييييييييمل
والتربويييييييييييييية  والقااوايييييييييييييية وال راعيييييييييييييية واإلداريييييييييييييية واالقتصيييييييييييييادية والهندسيييييييييييييية كالمهنال  يييييييييييييية واإلاسيييييييييييييااية وال  يعيييييييييييييية
 إال إلجهييا يرفيين او الفئيية هييذه فييي يعييجن وال األعمييا  هييذه علييى اإلشراف هذهالتخصصاتو يماثل ما او والمالية  والمحاس ية

ا الجامعيييية الدرجييية كيييا  يحميييل مييين التيييي  ( او ميييا يعادلهييياICDL  الحاسيييو  قييييادة رةصييية عليييى وماصيييل ادايييى األولىحيييد 
 .الرابعة عنالدرجة درجته تقل ال وا  الجامعة  تعتمدها

 :الثالثة الفئة وظائف -3
 والتدري ييييية والمحاسييي ية اإلداريةوالكتابيييية المجييياالت فيييي اساسيييية بأعميييا  القييييام مسيييؤولجتها تكيييو   التيييي الوظيييائف وتشيييمل

 األعمييا  وال هييذه علييى واألشييراف يماثلهييا  مييا او والمهنييية والحرفييية واألعمااللفنية والم تبات واللوازم المستودعات شؤو  و 
ا  يعادلهييييييييييا مييييييييييا او العاميييييييييية الثااوييييييييييية الدراسيييييييييية شييييييييييهادة يحمييييييييييل كييييييييييا  ميييييييييين إال الوظييييييييييائف فييييييييييي هييييييييييذه يعييييييييييجن مييييييييييد 
تقيييييييييل  ال وا  الجامعييييييييية  تعتميييييييييدها التيييييييييي ( او ميييييييييا يعادلهييييييييياICDLالحاسيييييييييو   رةصيييييييييةقيادة عليييييييييى وماصيييييييييل ادايييييييييى
 السادسة. الدرجة عن درجته

 :الرابعة الفئة وظائف -4
وهيييييي   معجنيييييية ةييييييدمات تأدييييييية تنفجييييييذها او علييييييى واألشييييييراف مسيييييياعدة مرفييييييية بأعمييييييا  القيييييييام مهامهييييييا التييييييي الوظييييييائف

والييدراجات السيييارات قيييادة المقاسيي   الم يياع   اعمييا  ةييرا   سييباكة كهرباء  مييدادة  اجاره  دها   ت ريد  مي اايك تدفئة  
 ذلك(. إلى وما الكوايجن المراسلجن  الحراس  الخياطة   التصوير  الم افئ 

 

 ل ِّف الموظف بالقيام بمهام واعما  وظيفة اةرى بالو الة عمييال  بأم ييام امييام المييوظفجن فييي جامعيية مؤتيية    إذا:(5المادة )
 فتكو  مدة التكليف سنة  ويجوز للرئيس تمديد هذه المدة في الحاالت التي يراها مناسبة.



 :(6المادة )
 :التالية اإلجراءات الموظفجن اةتيار عند تراعى  :)أ( 

 .في جدو  تش جالت الوظائفتوفر شاغر   .1
المخاطبيييات الالزمييية للجهيييات المعنيييية للموافقييية عليييى ذليييك ااسيييجاما  مييين  إجيييراءمخاطبييية رئاسييية الجامعييية مييين اجيييل  .2

 التشريعات الناظمة.
الالزميية وفيي   إلتماميياإلجراءات( يييت  التنسييج  ميين ديييوا  الخدميية المداييية 2فييي مييا  الموافقيية علييى مييا ورد فييي ال نييد    .3

 الوظائف.  بإشغا ؤهالت والخ رات العملية الم لو  توافرها لمن يقوم  الشرو  والم
تشييي ل لجنييية بقيييرار مييين رئييييس الجامعييية مهمتهيييا دراسييية ال لبيييات وتجيييراء المقيييابالت الشخصيييية واالمتحاايييات الكتابيييية  .4

 بحضور مندو  ديوا  الخدمة المداية.
التعجييجن  والتنسييجب لييرئيس الجامعيية بتعجييجن  تعييرن اتييائم المفاعييلة علييى لجنيية شييؤو  المييوظفجن السييتكما  إجييراءات .5

 من تن    علجه  الشرو  مسب جدو  المفاعلة.
 .الجامعة في بها المعمو  و افة اإلجراءات ال  ي الفحص استكما  بعد التعججن قرار المختصة الجهة تصدر .6

 

( ثييالأ اشييهر  3مييا  عييدم مصييو  المرشيية للوظيفيية علييى الموافقييات الالزميية لمباشييرة العمييل فييي مييدة اقصيياها   فييي:)ب(
 يت  السجر في إجراءات تعججن ال ديل مسب  شوفات المفاعلة.

 
 

اسيييتثنائية يقررهيييا  مييياالت إال فيييي التعجيييجن إجيييراءات كافييية اسيييتكما  بعيييد للتعجيييجن للمرشييية العميييل مباشيييرة تيييت  (:7المااادة )
 رئيس الجامعة.

 (:8المادة )
 :التالي النحو على مصنفة  وظائف في ادااه الم جنة المؤهالت اصحا  يعجن  .أ

 الراتب األساسي  الدرجة اإلداريون 
 دينارا   46 السادسة  العامة  الثااوية 
 دينارا   50 السادسة  لعامة  الثااوية بعد  وامدة  دراسية سنة دبلوم
 دينارا   54 السادسة  شامل  بدو  /مجتمن كلية دبلوم
 دينارا   62 الخامسة  العامة  الثااوية  بعد شامل دبلوم
 دينارا   65 الخامسة  ماسو  دبلوم

 دينارا   75 الخامسة  باالاتسا   ب الوريوس
 دينارا   87 الرابعة  باالاتمام  ب الوريوس

 دينارا   93 الرابعة  الب الوريوس  بعد دبلوم
 دينارا   105 الرابعة  الماجستجر 
 دينارا   186 الثااية  الد توراه

 
 
 
 



 المهنجو :   . 
 الراتب األساسي  الدرجة اإلداريون 

 دينارا   62 السادسة  العامة الثااوية بعد ( شهرا18الدراسة   مدة ممرن مساعد
 دينارا   80 الخامسة  سنوات  تمريض( ثالأ دبلوم

 دينارا   99 رابعة  بي رح(  طب اسنا  طب صجدلة  ب الوريوس  هندسة 
 دينارا   99 رابعة  مساادة ط ية علوم ب الوريوس

الصيييييييييجدلة   في الهندسييييييييية  الب يييييييييالوريوس بعيييييييييد عيييييييييالي دبلييييييييوم
 بي رح(  طب األسنا  التمريض طب

 دينارا   105 رابعة 

 دينارا   111 رابعة  طب ب الوريوس
طيييييب  اسييييينا   طيييييب تميييييريض  صيييييجدلة   هندسييييية ماجسيييييتجر 

 بي رح(
 دينارا   111 رابعة 

 دينار  121 رابعة  ال ب في الب الوريوس بعد دبلوم
 دينار  127 رابعة  طب ماجستجر

 

 (:9المادة )
 :التالي الرواتب سل  بعقود مسب الرابعة الفئة موظفو يعجن  الموظفجن امام / ( من 7المادة   مراعاة  من   .ا

 الراتب األساسي  الحرفيون 
ثالأ   عن التقل ة رة  من صناعي ثااوح  اوثااي العاشر الصف بعد مرفي تدريب مر   شهادة
 سنوات

 دينارا   40

 دينارا   54 دا ر  او اارية  دراجة او زراعية مر بة سائ 
 دينارا   66 ( 5فئة    محورين شحن سائ 
 دينارا   76 جرافه  او ثقجلة لودر إاشائية مر بة  او السيارات عموم سائ 

 

 األميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين .  
و  والسييالمةالعامة  والنجييار  والخيييا   والحالق والكييوى  المقسيي   ومييأمور الحرفي  ومساعد والعما   والمراسلو   الجامعي

 . والقصا  األلمنجوم  وفني وال اهي  والدها   والحداد  والمواسرجي  والكهربائي  المي ااي ي 
 

 الراتب األساسي  والعمال  والمراسلون  الحرس
 دينارا   38 بريد  عامل /المراسل 
 دينارا   40 القصا   سفرجي  ومساعد سفرجي  العامل 
والحداد   والكهربائي  والمي ااي ي  لعامة ا والسالمة والنجار  والخيا   والكوى المقسم مأمور الحرفي  مساعد

 . ثالأ سنوات عن تقل ال بخ رة األلمنجوم وفني وال اهي  والدها   والمواسرجي  لحالق,ا
 دينارا   46

 دينارا   46 الجامعي  األمنموظف 
 دينارا   51 وافايات ممائر عامل المجارح  عامل

 دينارا   55 متقاعد  موظف امن جامعي



 :التالية والشرو  مسباألسس  اةرى  إلى تعججن صفة من العاملجن في الجامعة فئات تحويل يجوز(:10المادة ) 
 :عقد إلى مياومة أواًل: من 
 :فوق  فما األولى الجامعية الشهادة حملة .1

 مدة ال تقل عن سنتجن. مستمر وبش ل الجامعة في الجومية باألجور ةدمته على مضى قد ي و   ا  •
ا ججد عن يقل ال بتقدير األةجرتجن السنتجن في تقريرين على يحصل ا  •  .مد 
 .سنتجن ةال  فوق  فما اإلاذار عقوبة عليه اوقعت قد ي و   ال ا  •

 :بنجاح الشامل االمتحان مع الدبلوم حملة .2
 سنوات. ثالأ عن تقل مدةال مستمر وبش ل الجامعة في الجومية باألجور ةدمته على مضى قد ي و   ا  •
ا ججد عن يقل ال بتقدير األةجرتجن السنتجن في تقريرين على يحصل ا  •  .مد 
 .سنتجن ةال  فوق  فما اإلاذار عقوبة عليه اوقعت قد ي و   ال ا  •

 :شامل بدون  دبلوم حملة .3
 مدة ال تقل عن اربن سنوات. مستمر وبش ل الجامعة في الجومية باألجور ةدمته على مضى قد ي و   ا  •
 ججد جدا . عن يقل ال وبتقدير األةجرة  السنوات في تقارير ثالأ على يحصل ا  •
 .سنوات ثالثة آةر ةال  فوق  فما اإلاذار عقوبة عليه اوقعت قد ي و   ال ا  •
 .الرابعة الفئة على المعجنجن من إال ي و   •

 ناجح )توجيهي(: عامة ثانوية حملة .4
 .سنوات ةمس عن تقل مدة ال مستمر وبش ل الجامعة في الجومية باألجور ةدمته على مضى قد ي و   ا  •
 عن ججد جدا . يقل ال وبتقدير األةجرة  السنوات في متتالية تقارير ثالأ على يحصل ا  •
 .سنوات ثالأ آةر ةال  فوق  فما اإلاذار عقوبة عليه اوقعت قد ي و   ال ا  •

 : راسب عامة ثانوية حملة .5
 ( سنوات.6عن   تقل مدة ال مستمر وبش ل الجامعة في الجومية باألجور ةدمته على مضى قد ي و   ا  •
 عن ججد جدا . يقل ال وبتقدير األةجرة  السنوات في متتالية تقارير ثالأ على يحصل ا  •
 .سنوات ثالأ آةر ةال  فوق  فما اإلاذار عقوبة عليه اوقعت قد ي و   ال ا  •

 :مقطوعة رواتب إلى عقود منثانيًا:  
 .سنوات عن ةمس تقل ال مدة مستمر وبش ل الجامعة في بعقد ةدمته على مضى قد ي و   ا  .1
 .الجامعة في ةدمته سنوات من ثالأ آةر ةال  فوق  فما اإلاذار عقوبة عليه اوقعت قد ي و   ال ا  .2
ا ججد عن يقل ال وبتقدير في الجامعة ةدمته من األةجرة السنوات في متتالية تقارير ثالثة على يحصل ا  .3  .جد 
 :مصنفة وظيفة إلى عقد من ثالثًا:

 الموظفجن.( من امام  9المادة   ام ام عليه ت    ا  .1
 عن ثالأ سنوات. تقل ال مدة مستمر وبش ل الجامعة في بعقد ةدمته على مضى قد ي و   ا  .2
 .الجامعة في من ةدمته سنوات ثالأ آةر ةال  فوق  فما اإلاذار عقوبة عليه اوقعت قد ي و   ال ا  .3
 عن ججد جدا . يقل ال وبتقدير في الجامعة ةدمته من األةجرة السنوات في متتالية تقارير ثالثة على يحصل ا  .4
 الجديدة .ا  يتوفر شاغر له في جدو  التش جالت .5
 ا  ال ي و  من موظفي الفئة الرابعة . .6



 :رابعًا:  من الرواتب غير المصنفة الى الرواتب المصنفة
 ( من نظام الموظفين.9المادة ) أحكام عليه تطبق أن .1
 .خمس سنواتعن  تقل ال مدة  الجامعة في ه مستمرة ومتصلهخدم هعلي مضى قد يكون  ان .2
 .الجامعة في من خدمته سنوات ثالث آخر خالل فوق  فما اإلنذار عقوبة عليه أوقعت قد يكون  ال أن .3
 عن جيد جدًا. يقل ال وبتقدير في الجامعة خدمته من األخيرة السنوات في متتالية تقارير ثالثة على يحصل أن .4
 , وحسب حاجة الجامعة لمؤهل المتقدم.غر له في جدول التشكيالت الجديدةأن يتوفر شا .5
تعليماات مساميات وظاائف الفئاة الرابعاة ومواصافاتها ورواتبهاا واياداتهاا السانوية فاي الجامعاة عناد تحويال   تراعى.6

 .الفئة الرابعة من الرواتب غير المصنفة الى الرواتب المصنفة
 

 : ( 11المادة ) 
اح مؤهل علمي لغايات التحويل إذا ماز عليه الموظف ق ل التعججن ول  يفصة عنه عند    للجامعة عدم اعتماد .ا

 التعججن.
 يخضن من يت  تحويله إلى فترة تجربة لمدة ال ت يد عن سنة من تاريخ التحويل. . 

 

 (: 12المادة )
 ( 142( ميييييييييين امييييييييييام المييييييييييوظفجن فييييييييييي جامعيييييييييية مؤتيييييييييية رقيييييييييي   17ميييييييييين مراعيييييييييياة مييييييييييا ورد فييييييييييي اييييييييييص المييييييييييادة   .أ

وتعديالتيييه  يسيييمة للميييوظفجن بالدراسييية داةيييل الجامعييية وةارجهيييا باالاتميييام  بحجييي  تيييت  المفاعيييلة بيييجن  2003لسييينة 
 المتقدمجن من العمادات/ الكليات/ المراك / الومدات والدوائر اإلدارية  من ةال  اللجنة  ومسب األسس التالية:

 ( ةمس سنوات.5ا  ال تقل ةدمته في الجامعة عن   .1
 تقجي  اداءه السنوح آلةر سنتجن عن ججد ججدا .  ا  ال يقل .2
 ا  ال تكو  قد اوقعت عليه في آةر سنتجن اية عقوبات تأدي ية باستثناء عقوبة التن يه. .3
فااي اليليااات  المشاارفون والفنيونااالمعينون ويسااتثنى ماان  لاا  ا  ال تكييو  دراسيية الموظييف فييي الكلييية التييي يعمييل فجهييا   .4

 العلمية.
معتمييدة اسيي وعيا  فييي ( تسااع ساااعات 9)ا  ال ي يييد عييدد السيياعات المسييموه بتسييججلها داةييل اوقييات الييدوام الرسييمي عيين .5

 .معتمدة في الفصل الصيفي   ( ست ساعات 6وعن )الفصل األو  والثااي   
لميييدير ا  يقييدم براامجيييه الدراسييي لمسيييؤوله المباشيير ق يييل بداييية  يييل فصييل دراسيييي واةييذ موافقييية ة ييية مييين العمجييد او ا .6

األعليييى للمر ييي  او الوميييدة او اليييدائرة اإلداريييية عليييى براامجيييه  وبميييا ال يتعيييارن مييين عمليييه  عليييى ا  ال ييييت  التسيييججل 
 للموظف ما ل  ي رز الموافقة على الدراسة.

ُتخص  المغادرات آليا  ميين ق ييل دائييرة المييوارد البشييرية ميين رصييجد اإلجييازات وفقييا  لل راييامم الدراسييي للموظييف  وفييي مييا   .7
 رصجده السنوح تحس  من راتبه الشهرح.استنفاذ  

يييت  مخاطبيية ومييدة الق ييو  والتسييججل  ييل فصييل لت ويييد دائييرة المييوارد البشييرية بالجييدو  الدراسييي لكييل موظييف مسييجل   .8
 .ليصار إلى ةص  مغادرات الدراسة مسب األصو 

 
 
 
 

 أن يكون المؤهل العلمي المطلوب احتسابه في نفس المجال الذي يعمل به الموظف.  ب.  

 سابقاً. ال يحتسب للموظف مؤهل علمي أدنى أو يوازي المؤهل العلمي الذي تم تعيينه عليه أو تم احتسابه له  ج. 



إذا حصل الموظف على مؤهل علمي )دبلوم متوسط ، بكالوريوس، دبلوم عالي ، ماجستير، دكتوراه( بموافقة مسبقة من  د.  

اللجنة تنسيب  على  بناًء  الرئ   ، الرئيس  من  بقرار  الراتب  فيجوز  على  سنويتين  زيادتين  منحه  اللجنة  من  وتنسيب  يس 

 ( 23/11/2021خ ( تاري77/2021/2022)تم تعديل نص المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )   األساسي .

 (:13المادة )
المعماول بهاا حالياًا دوام موظفي جامعة مؤتاة الواردة في تعليمات ضبط اإلجراءات وفق والمغادرات اإلجااات تمنح(:1)

 .أو أية تعليمات تصدر الحقًا بهذا الخصوص
 :التالية األسس وفق المرضية اإلجااات تمنح(:  2)

ال تعت يير اإلجييازة المرعييية التييي ت يييد مييدتها عيين سييبعة ايييام سييارية المفعييو  مسييب األامميية والتعليمييات المعمييو  بهييا  .1
 المختصة.في الجامعة  إال بعد اعتمادها من اللجا   

عنييييد مراجعيييية الموظييييف للمر يييي  الصييييحي يصيييي حب معييييه الب اقيييية ال  ييييية مؤرةيييية وموقعيييية ميييين مسييييؤوله مسييييب .أ .2
 األصو .  

 

عليييييييييييييه  يجييييييييييييب ايييييييييييييام سييييييييييييبعة ميييييييييييين اقييييييييييييل مرعييييييييييييية إجييييييييييييازة ومنحييييييييييييه المييييييييييييريض مراجعيييييييييييية مييييييييييييا  . فيييييييييييييب
 المر  .مغادرة   ق ل ال  ية اللجا  سر امااة من ثمختمها ومن المر   مدير من اعتمادها

 

( ايييام فمييا دو  ميين ةييار  المر يي  يتعييجن اعتمادهييا ميين مييدير المر يي  الصييحي  7ميينة الموظييف إجييازة مرعييية   إذاأ. .3
 وةالف ذلك ال تعت ر سارية المفعو .  

( ايييام فعلييية بعييد توقيعهييا ميين ال  جييب االةصييائي المعنييي  7إذا زادت مدة اإلجازة المرعية الممنومة له علييى  .  ب 
جب المعالم وتصديقها من مييدير المستشييفى او المسيياعد الفنييي  وا  يعتمييدها ميين اللجييا  إعافة إلى توقيعها من ال  

 المختصة.  
يجيييوز للموظيييف مراجعييية مستشيييقيات ومراكييي  وزارة الصيييحة فيييي الحييياالت ال ارئييية فيييي المنييياط  التيييي ال يوجيييد بهيييا  .4

 مستشفيات تابعة للخدمات ال  ية الملكية.  
ع الخييام ميين االةصييائي المعنييي فييي المر يي  الصييحي فييي الجامعيية ق ييل ينميير فييي اإلجييازات الصييادرة عيين الق يياأ. .5

 ( ايام فما دو .7تصديقها من مدير المر   إذا  اات مدتها  
 

 .الجامعة في المختصة ال  ية اللجنة من تعتمد ( ايام7عن   اإلجازة زادت إذا  ب.
 

عملييه  مر يي  فييي المباشيير المسييئو إبالغ مرعييية إجييازة علييى مصييوله مييا  فييي الموظييف علييى الحيياالت جمين في أ. .6
 ( ساعة.48ةال    الصحي المر   في سر اللجا  وامجن اإلجازة تاريخ من ( ساعة24ةال   

إلييييييييييييييى  علجهييييييييييييييا مصييييييييييييييل التييييييييييييييي المرعييييييييييييييية اإلجييييييييييييييازة قسيييييييييييييييمة تييييييييييييييأمجن المييييييييييييييريض الموظييييييييييييييف علييييييييييييييى ب.
 ( ساعة.72على   ت يد ال مدة ةال  عمله م ا 

 

 (: 14المادة )
يرصييد العميييل اإلعييافي فيييي دائيييرة شييؤو  العييياملجن بنييياء  علييى  تيييا  ميين العمجيييد/ الميييدير المخييتص  عليييى ا  يعييي ز  .1

 بموافقة ة ية مسبقة من اائب الرئيس للشؤو  اإلدارية على التكليف بالعمل اإلعافي.  
 .سترامةإعافي في ما  عدم استخدام اال كعمل له ترصجدها ويجوز مناوبته بد  استرامة الموظف يمنة .2



بميييا  واألعيييياد األسييي وعية والرسيييمية الع يييل واييييام الرسيييمي اليييدوام ااتهييياء بعيييد إعيييافي بعميييل الموظيييف تكلييييف  يجيييوز .3
 .سنتجن من ألكثر اإلعافي العمل تجمين يجوز ينسج  من تعليمات عبط الدوام الكتروايا  المعمو  به  وال

 
 (:15المادة ) 

ترفين الموظفجن في موعد ال يييادة السيينوية المسييتحقة لهيي  ومسييب تيياريخ اسييتحقاقها مييا ليي  يوجييد سيي ب قييااواي لحج هييا   يت .أ
 او اةجرها.

 ي و  موعد استحقاق ال يادة السنوية للموظفجن على النحو التالي:ب.
لل يييادة السيينوية مييا ليي  يوجييد سيي ب   الموظفجن المعجنجن بوظائف مصن فة او غجر مصن فة يعت ر تاريخ تعججنه  هو موعييدا  .1

 قااواي لحج ها او تأةجرها.
المييوظفجن المحييولجن ميين عقييود إلييى وظييائف مصيين فة او غجيير مصيين فة  و ااييت مييدة ةييدمته  اقييل ميين سييتة اشييهر  وليي  .2

لل يييادة تحسييب هييذه المييدة عنييد تحييويله  إلييى وظييائف مصيين فة او غجيير مصيين فة يعت يير تيياريخ تعججيينه  فييي العقييد موعييدا  
 السنوية ما ل  يوجد س ب قااواي لحج ها او تأةجرها.

 
 

للمييراة الموظفيية بعييد ااتهيياء إجييازة األموميية الحصييو  علييى سيياعة وامييدة فييي الجييوم إلرعيياع ولجييدها  وتكييو   (:16المااادة )
دير المخييتص  وذلييك ميي العمجييد/ الالرعاعة مدفوعة األجر  ويت  تحديد تلك الساعة بالتنسييج  ميين رئيسييها المباشيير وبموافقيية 

 لمدة سنة من تاريخ ااتهاء إجازة األمومة.
 
 

 (: 17المادة ) 
إذا ُامجل الموظف إلى القضاء او المجلس التييأدي ي او لجنيية التحقجيي   فييال ينميير فييي ترفيعييه إذا  ييا  مسييتحقا  للترفييين   .1

الدرجة الق عييية علييى ا  تتيير  إمييدى الييدرجات شيياغرة لجييت  إال بعد صدور القرار القضائي او التأدي ي بحقه  واكتسابه 
 ترفيعه إلجها.

فيعت يييير عنهييييا  او عييييدم مسييييؤولجته  إليييييه اسييييندت التييييي المسييييلكية او الج ائييييية التهميييية ميييين ب راءتييييه القييييرار صييييدر إذا  .2
للقضييياء او  إمالتيييهق يييل  الترفين مقييي  فيييي معيييه يتسييياوح  اليييذح الموظيييف ترفيييين تييياريخ مييين الحالييية هيييذه ترفيعهفيييي تييياريخ

 .التأدي يالمجلس  
على ومدة الرئاسة ت ويد دائرة المييوارد البشييرية ة يييا  عيين اح موظييف يحييا  إلييى القضيياء او لجنيية التحقجيي  او إلييى اح   .3

 من مجالس التأديب في الجامعة ليصار إلى اتخاذ اإلجراء المناسب بخصوم ذلك الموظف.  
المتعلقييييييييييييييييييييية  األوراق بجميييييييييييييييييييييين القااوايييييييييييييييييييييية الشيييييييييييييييييييييؤو   ودائيييييييييييييييييييييرة دائيييييييييييييييييييييرة الميييييييييييييييييييييوارد البشيييييييييييييييييييييرية تحيييييييييييييييييييييتف  .4

 .المحالللتحقج  الموظف إلى المنسوبة بالقضية
 

شييييييييؤو   لجنيييييييية صييييييييالميات ميييييييين ي ييييييييو   المييييييييوظفجن امييييييييام ميييييييين (11  المييييييييادة ام ييييييييام مراعيييييييياة ميييييييين (:18الماااااااادة )
للرئيس بإاهاء ةدمات الموظف الحاصل على تقرير ط ي ميين المرجيين ال  ييي المخييتص يتضييمن عجيي ه التوصية الموظفجن

سييابين ميين تيياريخ تسييل  اعن مواصلة العمل في الجامعة ألسبا  صحية  او تصنيفه بالدرجة الخامسة  وذلك ةييال  ثالثيية 
 الجامعة للتقرير ال  ي.  

 
 



يراعااى عنااد ماانح الموظااف إجااااة عرضااية براتااب تاماال مااع العااالوات بقاارار ماان المرجااع المخااتص فااي   (:19المااادة )
 حاالت وفاة أحد األقارب ما يلي:

 الدرجة األولى : األب واألم ، واالبن واالبنة.  .1

 الجد والجدة، األخ واألخت ، الحفيد والحفيدة. الدرجة الثانية : .2

الدرجة الثالثة : والدي الجد والجدة ، العم والعمة ، الخال والخالة ، إبن وبنت األخ واألختتت، أبتتن وبنتتت  .3

 الحفيد والحفيدة.

 أما القرابة بالمصاهرة فإن الزوج يكون قريباً ألقارب زوجته بذات الدرجة التي تكون فيها الزوجة قريبة .4

وكذلك الزوجة بالنستتبة ألقتتارب  ، لقريبها، فوالد الزوجة درجة قرابته أولى مع زوج ابنته، وأخوها ثانية

 زوجها(.

 تتعارن من مضمواها.  سابقة اسس ةاي او قرارات ةواي الموظفجن تعليمات التعليمات   هذه تلغي (: 20المادة ) 
 .التعليمات ام ام هذه ت  ج  عن مسئولو      والمدراء والعمداء الجامعة رئيس(:  21لمادة ) ا

 


