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 ويعمل به اعتبارًا من" 2012لسنة  يسمى هذا النظام "نظام الموظفين في جامعة عمان األهلية 1
 .20/3/2012 تاريخ

 

يكووون للملمووال والابووارال ايتيووة دي مووا ورال فووي هووذا النظووام المعوواني الملممووة ل ووا  انووا  مووا لوو   2
 ة على غير ذلك:تدل القرين
 قانون الجامعال األرانية : القانون 
 جامعة عمان األهلية : الجامعة
 الجامعةعمداء مجلس  : المجلس
 رئيس الجامعة : الرئيس
 جامعةال ي عميد في  : العميد
  ي كلية من كليال الجامعة : الكلية

  ي اائرة/مكتب/مركز إااري في الجامعة : الدائرة/المكتب/المركز
 مدير الشؤون اإلاارية في الجامعة : المدير اإلداري 

 مدير  ي اائرة/مكتب/مركز في الجامعة : المدير
  ي قس  إااري ضمن  ي اائرة إاارية في الجامعة : القسم
 لجنة شؤون الموظفين : اللجنة

كوول شوولي يعووين بقوورار موون المرجوو  الملووتي دسووب  دكووام هوووذا  : الموظف
 النظام

 كل شلي يعين بقرار من المرج  الملتي لقاء  جور يومية : المستخدم
 المرج  الطبي المعتمد من الجامعة : المرجع الطبي

 طبيب الجامعة : الطبيب المعتمد

202009
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تسري  دكام هوذا النظوام علوى جميو  المووظفين فوي الجامعوة باأوت ناء  ع واء هيسوة التودريس الوذين  3
 ة التدريسية في الجامعة.تسري علي    دكام نظام ال يس
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تشكل لجنة شؤون الموظفين بقرار من الرئيس في بداية كل عام جامعي برئاأة من يسوميه  .أ      4
 جنة وع وية كل من:رئيسًا لل

 ع واً     مدير شؤون الموظفين -
 ع وا     المدير المالي -
 ع واً    ة وضمان الجواةمدير مكتب النوعي -
 ع واً     مدير المعنيالالعميد  و  -

،   وتعوووديل  وضووواع   وتووور يع لوووى الووورئيس بتعيوووين المووووظفينإتموووون م وووام اللجنوووة التنسووويب  .ب
 والنظر في األمور التي تتعلق بشؤون   الوظيفية.

 

 لس.يحدا أل  الرواتب في نظام الرواتب والعالوال المقر من المج .  5
الرواتووب  لنظووامتوووفر فووي شوواغلي ا، طبقووًا تيجووب  ن تحوودا  أووماء الوظووائر والشوورو  التووي  .ب

 واألجور المقّر من المجلس.
 

 من يعين في وظيفة إاارية في مالك الجامعة  ن يكون: يشتر  في 6
توووفر  فووي دووال عوودمرانووي فووي الحوواتل اتأووت نائية األ رانووي الجنسووية، ويجووون تعيووين غيوور  . 

مووو  مراعووواة التشوووريعال النافوووذة المعموووول ب وووا فوووي شووورو  إشووووال الوظيفوووة ألرانوووي الجنسوووية 
 المملمة األرانية ال اشمية.

 قد  ت  ال امنة عشر من عمر . .ب
 دسن السيرة والسلوك. .ج
 متمتعًا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية  و جنحة ماأة بالشرف. .ا
العاهووال البدنيووة والعقليووة التووي تمنعووه  و تعوقووه عووون ال يووام بواجبووال أووالمًا موون األموورا  و  .هو

وظيفتووه وذلووك بموجووب تقريوور موون المرجوو  الطبووي، ويجووون للوورئيس تعيووين الموظوور الووذي ت 
 ت يحووول   ن تتوووفر  يووه اللياقووة المووحية الماملووة إذا اقت ووم مموولحة الجامعووة ذلووك، علووى

وت تتعووار  موو  السالموووة العاموووة وفووق تقريوور ذلووك اون ايامووه باألعمووال التووي أووتوكل إليووه 
 طبي معتمد.
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ويجووون فووي الحوواتل دووائزًا علووى المووؤهالل واللبوورال المطلوووب توافرهووا إلشوووال الوظيفووة،  .و
فنيي  اتأت نائية اتأتعاضة في الوظائر الفنية واإلااريوة عون شور  المؤهول العلموي بمؤهول

 .ها وفقا لتعليمال خاصة يمدرها الرئيس و بلبرة وكفاءة في مجال اتختماص يت  تقدير 
 

 يعين المدير بقرار من الرئيس. .  7
 يعين الموظفون بعقوا  و برواتب مقطوعة بقرار من الرئيس بناًء على توصية من اللجنة. .ب
 يعين المستلدمون بقرار من الرئيس بناًء على توصية من اللجنة. .ج

 

 الموظر القواعد ايتية:تراعى عند تعيين  8
ت يجووون تعيووين موظوور إت فووي وظيفووة شوواغرة فووي المووالك ول ووا ملممووال فووي المواننووة  . 

 السنوية.
 ت يجون  ن يكون للتعيين  و التر ي   ثر رجعي. .ب

ميالا   و ش ااة تقودير  في قرار تعيينه ألول مرة بموجوب ش وااةوي بم ُيدرج عمر الموظر  .  9
صاارة عن الج ال الملتمة، وإذا كان يوم الوتاة غيور معوروف اعتبور الموظور مون  أن

 مواليد اليوم األول من ش ر كانون ال اني من أنة وتاته.
تحسب السنة في تحديد عمر الموظر وأنوال خدمته ودي موا ُذكورل فوي هوذا النظوام علوى  .ب

  أاس التقوي  الشمسي.
 

عند تعيينه ألول مرة في الجامعوة  ي خبوورال أابقووة اكتسوب ا بعود دمووله ُتحسب للموظر  .  10
بمووا علووى المؤهوول العلمووي األانووى المطلوووب للوظيفووة، علووى  ن تمووون شوو ااة اللبوورة مكتسووبة 

 .يناأب الوظيفة المعين ب ا
ُتحسووب للموظوور أوونوال اللبوورة المتلممووة فووي مجووال العموول بعوود المؤهوول العلمووي الووذي  .ب

 أاس نيااة أنوية واددة عن كل أنة خبرة بحد  قمى خمس أنوال. على  عّين بموجبه
 

إذا دمل الموظر على مؤهل جامعي جديود مورتبب بمجوال عملوه  يجوون تعوديل راتبوه دسوب أوّل   11
 الرواتب المعمول به وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة.

ول مورة تحوم التجرةووة لمودة ثالثووة  ش وور، وللجامعوة  ن تن وي يكون الموظور عنود تعييوونه أل .  12
 ذلك يستمر في عمله دسب عقد . خدمته خالل فترة التجرةة اون بيان األأباب، وةلالف

 تعتبر مدة التجرةة للموظر خدمة فعلية إذا اأتمر في العمل. .ب
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اة السنوية عند دلول موعدها ما ل  يكن قد صدر قرار بحجب ا عنه وفقًا يستحق الموظر الزيا 13
 ألدكام هذا النظام.

يراهوووا ضووورورية  للمجلوووس بنووواًء علوووى تنسووويب الووورئيس مووون  مووووظفي الجامعوووة  ي عووووالوال .  14
 لمملحة العمل.

تشووجياية موون الموووظفين المتميووزين كحوود  قمووى كوول عووام نيووااة  (%5) يجووون للوورئيس موون  .ب
للموظووور عنووود  ااةوذ  الزيووووووووة، وتعطوووى هووووودة وةتنسووويب مووون اللجنووووونوية وادوووووووووواوي نيوووااة أووووووتس

متتاليان عن  اائوه السونوي  ييماناأتحقاقه الزيااة السنوية، شريطة  ن يكون قد ورا بحقه تق
 من العميد  و المدير المعني بتقدير ممتان.

 ر من مرة واددة ضمن الدرجة الواددة.ت تمن  الزيااة التشجياية ألك  .ج
 

 تقيوي النظوام بموجوب  يت  تقدير كفاءة الموظور لجميو  األغورا  المنمووص علي ووا فووي هووذا .  15
 أنوي ُيعتمد ل ذ  الواية.

 بأدوود التقووديرال ايتيووة: )ممتووان، جيوود جوودًا، جيوود،فووي التقيووي  يقوودر األااء العووام للموظوور  .ب

 متوأب، ضايف(.
 يوجه للموظر تنبيه إذا ورا بحقه تقرير متوأب. .ج
 يوجه للموظر إنذار إذا ورا بحقه تقرير ضايف. .ا
ان بتقوووودير يوووومتتال ييمووووانتوقوووور نيووووااة الموظوووور السوووونوية لموووودة أوووونة وادوووودة إذا ورا بحقووووه تق .هو

 ضايف.
ت وووم ن بتقووودير ضوووايف إت إذا اقامتتاليووو ييموووانت يجووودا عقووود الموظووور الوووذي يووورا بحقوووه تق .و

 مملحة العمل غير ذلك.
 

م  مراعاة  دكام الفقرة )ب( من هذ  المااة يرّف  الموظر مون ارجوة إلوى ارجوة  علوى دسوب  .  16
 أل  الرواتب، إذا تحققم الشرو  ايتية:

  ن ت يقل تقدير  في التقيي  السنوي خالل السنتين األخيرتين عن جيد جدًا.  .1

سنوال السابقة لتاريخ اأتحقاقه التر يو   ي اله خالل ال الث علي  وقعم ن ت تمون قد   .2
 عقوةة من العقوةال المنموص علي ا في هذا النظام باأت ناء عقوةة التنبيه.

 اجتيان الدورال التدريبية المقررة التي تنسب ب ا الجامعة.  .3
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لوووى الدرجوووة ذا كووان داصوووال عإت إال انيوووة  و لووى الدرجوووة األولوووى إت يجووون تر يووو  الموظووور  .ب
 الجاماية األولى على األقل.

 جراءال المنموص علي ا في هذا النظام.اإليت  تر ي  الموظر دسب  .ج
 

يت  ترشي  الموظر لح ور الدورال التدريبية المتلممة التي تعقدها الجامعة بقورار مون الورئيس  17
 .بناء على تنسيب العميد  و المدير الملتي

 

سوّجل تزيد مدت ا على أتة  شو ر عقودا يُ الجامعة يوق  الموظر المرش  لدورة تدريبية خارج  .  18
يلتزم بموجبه بالشرو  الواراة  يه ويقدم المفالة المالية الالنمة التي تقررها  عند كاتب العدل

 الجامعة.
عفي المودة يلتزم الموظر بعد انت واء الودورة فوي اللوارج باللدموة فوي الجامعوة مودة تعواال ضو .ب

 ارتأل الجامعة ذلك. إذاالتي اأتورقت ا الدورة 
 

 
 

نفقال عند ال فيتراعى مملحة الجامعة وُدسن اتأتفااة من خدمال الموظوفين واتقتماا  .  19
 .اللاصة بنقل الموظفيناتلاذ القرارال 

رى في الجامعة بقرار من الرئيس بناًء اائرة/مكتب/مركز إلى  خكلية/ُينقل الموظر من  .ب
وتوصية من المدير  على تنسيب مشترك من رئيس الج ة المنقول من ا والمنقول إلي ا

 اإلااري في الجامعة.
مركز بقوورار موون الوورئيس المكتب/الالوودائرة//ينقوول الموظوور موون وظيفووة إلووى  خوورى ضوومن الملية .ج

إلووى الحووال شووريطة  ت يووؤاي النقوول  وتنسوويب موون العميوود  و الموودير المعنووي دسووب مقت ووى
 ارجته. و راتب الموظر تنزيل 

 

وتوصووووية موووون الموووودير اإلااري فووووي  عنوووويموووودير المالللوووورئيس، بنوووواء علووووى تنسوووويب العميوووود  و يحووووق  20
 ن ينتووودب الموظووور لل يوووام بأعموووال وظيفوووة  خووورى ااخووول الجامعوووة لمووودة  قمووواها ثوووالث  ،الجامعوووة

ذلوووك، ينقووول الموظووور إلوووى هوووذ   عووونالحاجوووة إلوووى الموظووور لمووودة تزيووود وعنووود  أووونوياً أووونوال تجووودا 
 الوظيفة م  ادتفاظه بكافة دقوقه.
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إعارة  ي موظر للعمل خارج  عنيللرئيس بناء على تنسيب العميد  و المدير الميحق  .  21
 ون ثالث أنوال.الجامعة، لمدة أنة قابلة للتجديد بما ت يتجا

تعتبور موودة إعووارة الموظوور جوزءا موون خدمتووه الفعليووة فوي الجامعووة ألغوورا  التر يوو  واألقدميووة  .ب
والمكافآل والزيااة السنوية / وتتحمل الج ة المعار إلي ا ما يستحقه من مكافآل وموا تتحملوه 

 الجامعة من مساهمة في ال مان اتجتماعي.
إت بعووود عملوووه فوووي الجامعوووة مووودة تعووواال فتووورة اإلعوووارة إذا  ت تقبووول اأوووتقالة الموظووور المعوووار .ج

 اقت م مملحة الجامعة ذلك.
وفوي جميو  الحواتل المنموووص علي وا فوي هووذ  الموااة ت يعوار الموظوور مورة  خورى إت بعوود  .ا

 انق اء ثالث أنوال على األقل على انت اء إعارته السابقة وعواته إلى العمل.
 

وتموون جوزءًا  عملوه األصولي تمليف الموظر بأعمال وظيفية  خرى إضوافة إلوى للرئيسيحق  .  22
 من واجباته.

بأعمووال وظيفيووة  خوورى  موودير  ن يكلوور  ي موظوور فووي كليتوووه  و اائرتوووهالللعمووويد  و يحووق  .ب
 .وذلك ااخل الملية  و الدائرة التي يعمل ب ا وظيفته األصليةإلى باإلضافة 

ويووب شوواغل ا ألي أووبب مشوورول  يجووون للوورئيس تمليووف موظوور إذا شووورل  ي وظيفووة  و ت .ج
 بالوكالة.  او عمالتلك الوظيفة آخر بم ام 

يتقاضى الموظر  و المستلدم الذي يقوم بالعمل أاعال إضا ية بنواًء علوى تمليوف الورئيس  .ا
 النظ  المعمول ب ا. وفقمكافأة مالية 

 

تمليووف الموظوور بالعموول خووالل إجاناتووه السوونوية مقابوول  للوورئيس إذا اقت ووم مموولحة الجامعووةيحووق  23
عوون مودة اإلجووانة  وغوالء المايشوةالنقوول  تويمبلو  يعواال مووا يسوتحقه موون راتوب إجموالي باأووت ناء عالو 
 ثل ي فترة اإلجانة السنوية. نالمكّلر ب ا شريطة  ن ت تزيد مدة اإلجانة المكلر ب ا، ع

 

 

 :وفقًا لما يأتيإجانات   السنوية يستحق الموظفون  .  24
 يوم عمل. (25)مديرو الدوائر/المكاتب/المراكز ُيمن   -
 يوم عمل. (21)البكالوريوس فما فوق الموظفون من دملة ُيمن   -
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إذا م ى على خدمته في و ، اً يوم (15) وال انوية العامة الموظفون من دملة الدبلومُيمن   -
 يوم عمل. (21) مس أنوال فأك ر  يمن  إجانةالجامعة خ

ُتحسب اإلجانة السونوية ابتوداًء مون  ول كوانون ال واني مون كول أونة تلوي تواريخ التعيوين، علوى  .ب
 ن ُتحسب للموظر إجانة نسبية عون المودة التوي تقو  بوين تواريخ مباشورته للعمول بعود التعيوين 

 .ة واددةتدوير اإلجانال ألك ر من أن. وفي جمي  األدوال ت يجون التاليةالسنة  ةدايةو 
 يتقاضى الموظر الُمجان راتبه كاماًل م  العالوال خالل مدة اإلجانة. .ج
أومحم ظووروف  يسوتحق الموظور إجانتووه السونوية افعووة وادودة، ويجووون منح وا لوووه مجوّز ة إذا .ا

 العمل بذلك، بموافقة عميد /مدير .
 

متووه فووي الجامعووة الراتووب موو  العووالوال عوون موودة اإلجووانال التووي يسووتحق الموظوور الووذي تنت ووي خد 25
 يستحق ا،  يما لو بقي على ر س عمله.

 

 ُتمن  اإلجانال على الوجه ايتي: 26
 الدوائر/المكاتب/المراكز بقرار من الرئيس. ي لمدير  . 
المعنوي دسوب الحالوة  ما باقي الموظفين والمستلدمين فُتمن  إجانات   من العميود  و المودير  .ب

 .وةالتنسيق م  المدير اإلااري في الجامعة بتنسيب من الرئيس المباشر للموظر
 

ولمدة ثالثة  يوام فوي دالوة وفواة  دود  صووله  و فروعوه مون الدرجوة ُيمن  الموظر إجانة براتب كامل  27
 الدرجة ال انية. من ئهاألولى  و نوجه ويوم وادد ألقرةا

 

موون  الموظوور إجووانة ألااء فري ووة الحوو  لموودة  عنوويللوورئيس بتنسوويب موون العميوود  و الموودير الميحووق  28
 مدة خدمته في الجامعة.  ثناء أبوعين، على  ن ت ُتمن  هذ  اإلجانة إت مرة واددة 

 

ملوووتي بموافقوووة خطيوووة مووون المرجووو  الراعوووى عنووود مووون  اإلجوووانال ممووولحة العمووول، علوووى  ن ُتقتووورن ي 29
بمنح ا، وعلى الموظر  ت يترك عمله قبل الموافقة اللطيوة المسوبقة علوى إجانتوه، إت فوي الحواتل 

موا بعود  شوف يًا علوى  ن تقودم فويديث يجوون  ن تموون اتضطرارية التي يقتن  ب ا المرج  الملتي 
 خطيًا.

مون  حتسوبمودة خدمتوه فوي الجامعووة وت ت  ثنواءفي دالوة نواجوه ولمورة وادودة  يمن  الموظر إجانة لمدة  أبول 30
 إجانته السنوية.
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وذلوك  أوتة  شو ر عونتزيود  للرئيس  ن يمن   ي موظر في الجامعة إجانة اون راتب لمدة ت .  31
 ن  ، شووريطةوتوصووية موون الموودير اإلااري  عنوويبنوواًء علووى تنسوويب موون العميوود  و الموودير الم

 .أنة واددةعلية متواصلة في الجامعة ت تقل عن لذلك الموظر خدمة ف يكوون 
ت تعتبووور اإلجوووانة اون راتوووب التوووي ُتمووون  للموظووور بموجوووب هوووذ  الموووااة خدموووة فعليوووة لوووه فوووي  .ب

 الجامعة.
 

 
 

وصوية مون  أبوعيوون فوي السونة بت عونُيمن  الموظر إجانال مرضية متفرقة ت يزيد مجموع ا  .  32
موووودير، وإذا ناال موووودة اإلجووووانال المرضووووية الطبيووووب معتموووود موووون الجامعووووة وموافقووووة العميوووود  و 

 أبوعين في السنة فُتلم  المودة الزائودة مون اإلجوانة السونوية المسوتحقة للموظور  عنالمتفرقة 
 ل السنوية فتلم  من راتبه.اجان الموظر رصيد  من اإلعن تلك السنة. وإذا اأتنفد 

شوو ر بنوواًء علووى التتجوواون  لوو  أووبوعين و  عووناإلجووانة المرضووية المتموولة إذا ناال موودت ا ُتموون   .ب
 وت ُتلم  هذ  اإلجانة من إجانته السنوية. ،تقرير من المرج  الطبي

إذا ل  ُيْشر الموظر من المر  خالل شو ر وادود مون تواريخ مرضوه فتمودا إجانتوه المرضوية  .ج
، وعلى المرج  الطبي  ن يحدا في تقوارير  المودة التوي ةيللمدة التي يراها المرج  الطبي ضرور 

يوورى  ن ووا كا يووة لشووفاء الموظوور. وإذا قوورر إعووااة فحووي الموظوور بعوود انق وواء تلووك الموودة فووال 
 مقدرته على ذلك بعد إعااة الفحي.قرر ُيسم  له بال يام بم ام وظيفته إت إذا 

 ية المقررة راتبه وعالواته على الشكل ايتي:يتقاضى الموظر المريض عن إجانته المرض 33
 ش رين من المر . ول  كاماًل م  العالوال عن اً راتب . 
 راتب مو  نمور العالوال عن الش رين اللذين يليان ما من المر .النمر  .ب
يعاين الموظر المريض بعد مرور  رةعة  ش ر من مرضه من قبل المرجو  الطبوي الملوتي،  .ج

 ن المر  قابل للشفاء خالل ش رين آخرين تمودا اإلجوانة المرضوية لمودة شو رين فإذا تبين له 
 وتمون اون راتب.

وفقوا ألدكوام الفقورال السوابقة مون مون تواريخ مرضوه  نةيشر الموظر المريض خوالل أوإذا ل   .ا
 رئيس.الفُتن ى خدماته بقرار من  هذ  المااة
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بوظيفتووه  و بسووبب ا اون إهمووال منووه  ُيموون  إذا قوورر المرجوو  الطبووي  ن الموظوور  صوويب  ثنوواء ايامووه  34
المدة الالنمة لشفائه على  ت تتجاون أونة كاملوة، فوإذا   ثناءإجانة مرضية براتب كامل م  العالوال 

 رئيس.الل  ُيشر خالل السنة فُتن ى خدماته بقرار من 
 

ة الحاموول إجووانة وتاة و مومووة مقوودارها عشوورة  أووابي  براتووب كاموول موو  العووالوال بنوواًء تسووتحق الموظفوو 35
 على تقرير طبي ممدق، وت تدخل هذ  اإلجانة في دساب اإلجانال المرضية  و السنوية.

 

 
 

 على الموظر: 36
 ل رؤأائه، ومراعاة التسلسل اإلااري في اتماتته الوظيفية.تأاية واجباته بدقة وتنفيذ توجي ا . 
 ن يقوووووم بالم ووووام الوظيفيووووة المنموووووص علي ووووا فووووي القوووووانين واألنظمووووة والتعليمووووال اللاصووووة  .ب

 بالجامعة والقرارال الماارة عن ا و ي واجبال وظيفية يكّلر ب ا رأميًا.
 علوووى مموووال  ن يحووواف  ظيفيوووة، و الو  ن يمتنووو  عووون ال يوووام بوووأي عمووول يتعوووار  مووو  واجباتوووه  .ج

 الجامعة وممتلمات ا و موال ا.
 بأجر إت بإذن خطي من رئيس الجامعة. ايخرين ن ت يقوم بأي عمل لحسابه  و لحساب  .ا
  ن يمتن  عن ممارأة  ي نشا  دزةي  و أياأي  و طائفي  و إقليمي ااخل الجامعة. .ه
 الجامعوة،  و العاملين في وا.  ن ت يقوم بأي عمول من شأنه اإلأاءة إلى .و
تقدي  اتقترادال التي يراهوا مفيودة لتحسوين طورق العمول فوي الجامعوة ورفو  مسوتوى األااء في وا  .ن

 ما  مكن.
عدم اإلف اء بأي بيانال  و معلومال عن المسائل التي يجب  ن تظل مكتوموة بطبيعت وا،  و  ح.

رأوومية  و صووور  عن ووا إت إذا كانووم طبيعووة اتدتفووال لنفسووه بلووات  رأوومي  و وثيقووة  و ملووابرة 
 عمله تقت ي ذلك.

 

 

 ل ذا الوور تعتمد الجامعة نموذجًا لتقيي   ااء الموظر، ويجون اعتماا  ك ر من نموذج وادد  .  37
 ألي اائرة/مكتب/مركز إذا تعدال  عمال ا وم ام ا  و اختلفم وظائف ا.

جميوو  األغوورا  المنموووص علي ووا فووي هووذا النظووام بمووا فووي ذلووك عوون تقيووي   ااء الموظوور يووت   .ب
 تر ي  والزيااال التشجياية.للاأتحقاقه 
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ألعمال   وواجبات   الوظيفية وكفاءات   وقدرات  ، وعالقت    وفقاً  يت  تقيي   ااء جمي  الموظفين .  38
 .، وما إلى ذلكاجعينم  رؤأائ   ومرؤوأي   ونمالئ   والمر 

ألي موون اتأوتحقاقال الماليووة  و اإلااريوة قبوول الموظفين اللاصووة بو ةالسونوي ابوأ نمواذج التقيووي ت .ب
 .ش رين من موعد اتأتحقاق

 .الموظفيناللاصة بالسنوي  نماذج التقيي تعتمد البيانال والوقائ  والمالدظال المدونة في  .ج
 

 ةالسوونوي نموواذج التقيووي موواا الموضوووعية فووي توودوين البيانووال والمالدظووال فووي تراعووى الدقووة واعت .  39
 العدالة والمسؤولية. من الموظفين على  أاساللاصة ب

41إذا اتلذل بحق الموظر  ي عقوةة من العقوةال التأايبية المنموص علي ا في الموااة .ب

ال يجوون  ن يكوون تقودير  فوي التقيوي  فو يوي التنبيه خوالل أونة التقعقوةة هذا النظام باأت ناء من 
 السنوي  ك ر من جيد.

 

تمون جمي  مرادل إعداا التقيي  السنوي مكتومة، وت يجوون اطوالل الموظور عليوه إت إذا كوان  .  40
 تقدير  الن ائي متوأب  و ضايف.

متوأووووب  و السوووونوي ) ييمووووهإذا كووووان تقبلوووو  الموووودير اإلااري الموظوووور خطيووووًا بنقووووا  ال ووووعر ي .ب
 ضايف(.

 أوبوعين خوالل  ييمهللموظر الحاصل على تقدير متوأب  و ضايف دق اتعترا  على تق .ج
المراجووو  الملتموووة تسووولمه لوووه، ويتوووولى رئيسوووه المباشووور رفووو  هوووذا اتعتووورا  إلوووى مووون تووواريخ 

 .االقرار المناأب بشأن لدراأت ا واتلاذ 
  و تعديله بعد اعتماا . يرف  التقيي  إلى رئاأة الجامعة وت يجون أحبه .ا

 

 

إذا ارتمب الموظر ملالفوة للقوانين واألنظمة والتعليموال والقورارال المعمول ب ا في الجامعة،  .  41
العقوةال إددى  بحقه وق فتُ م من هذا النظا  امنفي الفمل الة  و  خل بواجباته الوظيفية الوارا

 التأايبية ايتية:
 التنبيه. .1
 اإلنذار. .2
 اإلنذار الن ائي. .3
 فقب. لش ر واددو  الحس  من الراتب األأاأي بما ت يتجواون نمفه .4



 

 

Al-Ahliyya Amman University 

 

 

 

Ref.: Trustees Council Session (01/2011-2012) Decision No: 06, Rev. a 

Date: 20/03/2012 

 
12-15 

 أنة واددة. عنوقر الزيااة السنوية لمدة ت تزيد  .5
 تنزيل الدرجة إلى الدرجة األانى من ا مباشرة وةراتب السنة المناظرة. .6
 اتأتوناء عن اللدمة م  صرف جمي  اأتحقاقاته المالية. .7
 العزل. .8
ت يجون فر   ك ر من عقوةة واددة مون العقوةوال المنمووص علي وا فوي الفقورة ) ( مون هوذ   .ب

 ملالفة مسلمية واددة يرتمب ا الموظر. ي المااة على 
 تفر  على الموظر العقوةة األشد في دال تمرار الملالفة. .ج
الرغ  مما ورا في البنودين ) ، ب( مون هوذ  الموااة وفوي دالوة ارتمواب الموظور ملالفوال  على .ا

ل ووا انعكاأووال ماليووة علووى الجامعووة، يووت  توريمووه ايمووة الوونقي الحاصوول باإلضووافة إلووى إيقووال 
 العقوةة التأايبية المناأبة عليه.

 راعى في إيقال العقوةة طبيعة الملالفة وظروف ا ودي يات ا.ي .ه
 

( مون هوذا النظوام علوى الملالفوة المسولمية 41ُتفر  العقوةال التأايبية المنموص علي ا في الموااة ) 42
 التي يرتمب ا الموظر وفقًا للمالديال ايتية:

( من الفقرة ) ( من 2( و)1العقوةال المنموص علي ا في البنوا ) إيقالمدير الللعميد  و يحق   .
علوووى  ن يوووت  تبليووو  المووودير اإلااري  كليته/اائرته/مركز /مكتبوووه فوووي( علوووى الموظووور 41المووووااة )

 بالعقوةة خطيًا.
( من الفقورة ) ( مون المووااة 2( و)1العقوةال المنموص علي ا في البنوا ) إيقالللمدير اإلااري  ب.

، على  ن تمون بسوبب ملالفوال أولوكية فوي غيور األموور الفنيوة اللاصوة بعمول الموظور (41)
 ئرته/مركز /مكتبه.في كليته/اا

  و المووودير اإلااري  موودير المعنوويالبنوواًء علوووى تنسوويب العميوود  و  و موون يفوضووه للوورئيس  يحووق .ج
( علوى جميو  41مون الموااة )مون الفقورة ) ( ( 6-1العقوةال المنمووص علي وا فوي البنووا ) إيقال

 .الموظفين في الجامعة
ر ى  ن الملالفوة التوي ارتمب وا الموظور  للرئيس إدالة الموظر إلى المجلس التوأايبي إذا يحق .ا

تسوووووتدعي اتأوووووتوناء عووووون خدمتوووووه  و عزلوووووه، وللمجلوووووس التوووووأايبي فووووور   ي مووووون العقوةوووووال 
 ( من هذا النظام.41المنموص علي ا في المااة )

 

 الرئيسين   من ثالثة  ع اء يع، ويتمون ألع اء ال يسة اإلاارية تأايبي في الجامعة مجلس شكلي 43
 .قابلة للتجديدة ودة أنولم
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بح ووور جميوو  األع وواء وتمووون إجراءاتووه أوورية  ألع وواء ال يسووة اإلااريووةيجتموو  المجلووس التووأايبي  44
 ويمدر قراراته باألغلبية.

 

إذا ُنسبم إلى الموظر ملالفة لواجباته وم امه الوظيفية فللرئيس قبل إدالتوه إلوى المجلوس التوأايبي  45
 الجامعة.من ثالثة  شلاص من العاملين في  لتقمي الحقائقيشكل لجنة  ن 

 

فووي  أووواء كانووم يبّلوو  الموظوور المحووال إلووى المجلووس التووأايبي خطيووًا بالملالفووة المنسوووةة إليووه، .  46
للنظور فوي الملالفوة بسوبعة  المحوداة مكان عمله في الجامعة  و مكان إقامته قبل موعد الجلسوة

 هو منسوب إليه خالل تلك المدة. على ماالرا خطيًا  له يحقاألقل، و   يام على
الملالفووال المنسوووةة إليووه وعليووه للموظوور المحووال إلووى المجلووس التووأايبي اإلطووالل علووى  يحووق .ب

 .جلسال المجلسجمي  د ور 
الة  من تاريخ إدخالل  رةعة عشر يوماً ينعقد المجلس التأايبي للنظر في الملالفة التأايبية  .ج

 الملالفة إليه وتمون قراراته مسببة.
لرئيس الجامعة إيقاف الموظر المحال إلى المجلس التأايبي عن العمل خوالل إجوراءال  يحق .ا

راتبوه إلوى  ن يمودر القورار الن وائي بحود  قموى مون  (%50) التحقيق، وفي هذ  الحالوة يوقور
 بحقه.

 

بووراء وأوومال  قوووال   بعوود  ااء القسوو   القووانوني، ولووه  ن يحقووق للمجلووس التووأايبي اعوووة الشوو وا  و الل 47
في  ي مون النووادي المتعلقوة بالملالفوة التوي ينظور في وا بموا فوي ذلوك إجوراء المشور الحسوي بمعرفوة 

 بحقه. اللبراء لتمكينه من إصدار القرار الذي يرا  مناأباً 
 

عوون  ي موون الجلسووال اون عووذر يقبلووه المجلووس  إذا تويووب الموظوور المحووال إلووى المجلووس التووأايبي 48
 .ويمدر المجلس بحقه القرار الذي يرا  مناأباً  التأايبي، فتجري محاكمته غيابياً 

 

 يمب  قرار المجلس التأايبي بحق الموظر أاري المفعول بعد الممااقة عليه من الرئيس. 49
 

عنووه  و بعزلووه موون المجلووس التأايبوووي  ن يسووتأنر ذلووك  للموظوور الووذي صوودر قوورار باتأووتوناء .  50
خالل  رةعة عشور يوموًا مون تواريخ تبليووه، ويقودم اتأوتسناف بالئحوة خطيوة  المجلسالقرار إلى 

 تسل  إلى رئاأة الجامعة.
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 رةعوة عشور يوموًا مون تواريخ  عونفوي اتأوتسناف المقودم إليوه خوالل مودة ت تزيود  المجلسينظر  .ب
ويموودر قوورار   يووه علووى  ن يتووي  للموظوور الفرصووة للوودفال عوون نفسووه وتقوودي   تقوودي  اتأووتسناف

 بيناته.
 

 ت يجون النظر في تر ي  الموظر المحال إلى المجلس التأايبي. 51
 

المجلس التأايبي  و  ي لجنة تقوم بالتحقيق في  ي ملالفة تأايبية  ن الملالفة التي ارتأى إذا  .  52
يحيول الق وية إلوى للورئيس  ن يحوق  النظر  و التحقيق في ا تنطوي على جريموة جزائيوة يجري 

 المدعي العام الملتي تتلاذ اإلجراءال القانونية بشأن ا.
للجامعة اتلاذ اإلجراءال التأايبية بحق الموظر بمقت ى هذا النظام بووض النظور عون  يحق .ب

 .مسؤوليته  و تبرئته من الت مة الجزائيةالحك  الماار بحقه في الق ية الجزائية بعدم 

للرئيس كف يد هذا الموظر عن العمل خوالل يحق   إذا ُ ديول الموظر إلى  ي ج وة ق ائية .  53
القوورار  التحقيووق والمحاكمووة و ن يوقوور راتبووه وعالواتووه كليووًا  و جزئيووًا إلووى  ن يموودر  إجووراءال

ة الموظور فوي هوذ  الحالوة إلوى  ن يمودر القورار الن وائي الن ائي بحقه، وت يجوون قبوول اأوتقال
 القطعي في الدعوى الق ائية المقامة عليه.

الموظوور بتبرئووة  إذا صوودر القوورار الن ووائي للمجلووس التووأايبي  و الحكوو  الق ووائي القطعووي .1 .ب
المحال إلى  ي من هاتين الج توين من الملووالفة المسولمية  و الجريموة التوي ُ أوندل إليوه 

راتبووه كواماًل مو  العوالوال عون المودة التوي  وقور خالل ووا  سب مقت ى الحال،  يستحقد
 عن العمل.

( 1و ما إذا  أفرل محاكمة الموظر  مام  ي من الج تين المنموص علي موا فوي البنود ) .2
من هذ  الفقرة عن إاانته وفر  عقوةة تأايبية عليه غير عقوةة اتأتوناء عن خدمتوووووووووه 

عوون المودة التووي  وقور خالل ووا  وزله مون الوظيفووة  يسوووتحق راتبووه كواماًل موو  العوالوال و عوو
ش رين  يستحق نمر راتبه م   عنش رين وإذا ناال  عنعن العمل إذا كانم ت تزيد 

، 5، 4( الفقرة )41الش رين م  مراعاة  دكام المااة ) عننمر عالواته عن المدة الزائدة 
 ( من هذا النظام.7، 6

ت يستحق الموظر الذي صودر القورار باتأوتوناء عون خدمتوه  و عزلوه مون الوظيفوة  ي  .3
جزء من رواتبه وعالواته اعتبارًا من تاريخ إدالته إلى المجلس التأايبي  و المودعي العوام 
 و المحكمة لمحاكمته على الملالفة المسلمية التي ارتمب ا  و الجريمة التي ُ أوندل إليوه 

 .دسب مقت ى الحال
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األدكووام القطايووة الموظوور بالملالفووال المسوولمية التووي ارتمب ووا و  بووال إيتووولى الوورئيس  و موون يفوضووه  54
 .بحقهالماارة 



 

 

Al-Ahliyya Amman University 

 

 

 

Ref.: Trustees Council Session (01/2011-2012) Decision No: 06, Rev. a 

Date: 20/03/2012 

 
16-15 

 

 

ن بالتعيين خالل ثالثي تقدم اأتقالة الموظر خطيًا وتقبل  و ترفض بقرار من المرج  الملتي .  55
 مقبولة دكمًا. اتأتقالة تبراإلجابة تعيومًا من تاريخ تقديم ا وفي دالة عدم 

على الموظر  ن يستمر في  ااء وظيفته إلى  ن يتسل  إشعارًا خطيًا بقبول اتأتقالة وإذا ترك  .ب
العمل قبل تبليووه قبوول اتأوتقالة  و انق واء المودة المشوار إلي وا فوي الفقورة ) ( مون هوذ  الموااة 

 يعتبر فاقدًا لوظيفته دكمًا. 

 اً  يووام متموولة  و عشوورين يوموو ةيعتبوور الموظوور فاقوودًا لوظيفتووه إذا تويووب عوون عملووه لموودة عشوور  .  56
تو  تبليو  رئيسوه المباشور خوالل مودة غيابوه إت إذا متقطعة اون إجانة قانونية  و عوذر مشورول، 

 .وتبين  ن عذر  مقبوتً  بأي وأيلة متادة له
يموودر القوورار باعتبووار الموظوور فاقوودًا لوظيفتووه موون الوورئيس ويعتبوور القوورار نافووذ المفعووول اعتبووارًا  .ب

 من اليوم األول الذي تويب  يه الموظر عن عمله.
دق اتعترا  على القرار بحسب البند ) ( من هذ  المااة للموظر الذي اعتبر فاقدًا لوظيفته  .ج

القووورار، ويقووودم اتعتووورا  إلوووى الووورئيس مت ووومنًا  مووون تووواريخ صووودور  رةعوووة عشووور يومووواً خوووالل 
يجون له إلوواء  األأباب التي اأتند إلي ا في اعتراضه، فإذا اقتن  الرئيس باألأباب الواراة  يه

 القرار وإعااة الموظر إلى وظيفته.
 

 ُيعزل الموظر في  ي من الحاتل ايتية: 57
 لمجلس التأايبي.بناًء على تنسيب من ابقرار من الرئيس  .1
ت تقول عون بوالحبس لمودة من محكمة ملتموة إذا صدر بحقه دكما ق ائيا بقرار من الرئيس  .2

 ويعتبووور ،المللوووة بالشووورف  و األخوووالق العاموووة ثالثوووة  شووو ر ترتمابوووه  ي جريموووة مووون الجووورائ 
 لموظر معزوًت دكمًا من تاريخ اكتساب الحك  عليه الدرجة القطاية.ا

 

 ُعزل من الوظيفة في الجامعة.ت  اتأتوناء عن خدماته  و يجون إعااة تعيين الموظر الذي  ت 58
 

 تنت ي خدمة الموظر في  ي من الحاتل ايتية: 59
 قبول اتأتقالة. . 
 رئيس تجديد التعاقد م  الموظر دتى أن اللامسة والستين.إتمام الستين من العمر، ولل .ب
 واصلة العمل في الجامعة ألأباب صحية بناًء على تقرير من المرج  الطبي.العجز عن م .ج
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 فقد الوظيفة. .ا
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 اتأتوناء عن اللدمة. .هو
 العزل من الوظيفة. .و
إجموالي راتوب الموظور عون الشو ر الوذي تووفي  يوه والشو ر الوذي يليوه، الوفاة )وتدف  الجامعة  .ن

 ظمة والتعليمال(.و ي اأتحقاقال مالية  خرى تني علي ا األن
 فقدان شر  من شرو  التعيين الواراة في هذا النظام. .ح
 فقد الجنسية األرانية. . 

 

علوووى الموظووور الوووذي تنت وووي خدمتوووه فوووي الجامعوووة ألي أوووبب مووون األأوووباب،  ن يسووودا جميووو   .  60
 التزاماته المالية تجاه ا، و ن يرا جمي  ما بع دته من لوانم قبل تركه العمل.

وفووي دوواتل اتأووتوناء عوون خدمووة الموظوور ألأووباب تقت ووي ا مموولحة الجامعووة، يووت  تطبيووق  .ب
 نظام العمل األراني على الموظفين ب ذا اللموص.

 

 
 .يمدر رئيس الجامعة التعليمال الالنمة لتنفيذ  دكام هذا النظام 61

 .اعال العمل المقررة للعاملين في الجامعةيحدا الرئيس أ 62

اللوواص بأع وواء ال يسووة اإلااريووة تحوودا رواتووب الموووظفين وعالوات وو  وفقووًا لنظووام الرواتووب والعووالوال  63
 .)المرفق(

 هذا النظام. دكام مسؤولون عن تنفيذ والعمداء والمديرون رئيس ال 64

 ما ل  يرا بشأنه ني في هذا النظام. في النافذ لواراة في قانون العمل األرانيتطبق األدكام ا 65

  و تعليمال أابقة تتعار  م   دكام هذا النظام. نظمة  ي  ىلوت 66
 


