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  التعليمات

  بجامعة البلقاء التطبيقية التنفيذية لنظام الموظفين

  ) ٧٦( الصادرة عن مجلس العمداء بموجب المادة 

  .وتعدي)ته) ٩٩/٧٥(من نظام الموظفين رقم 

  

   



ويعم ل " التعليمات التنفيذية لنظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية " تسمى ھذه التعليمات  F١WEא�د�

  . إصدارھابھا اعتبارا من تاريخ 

 
م  ن نظ  ام الم  وظفين لجامع  ة البلق  اء التطبيقي  ة رق  م ) ٢(تعتم  د التعريف  ات ال  واردة بالم  ادة  F٢WEא���د�

)٩٩/٧٥( .  

 

صوصه قرارا من المرجع المخ تص بتعيين ه ف ي يعتبر موظفا بالجامعة كل شخص يصدر بخ F٣WEא�د�

 جھ  ة تابع  ة لھ  ا و; ي  شمل ذل  ك أيوظيف  ة م  صنفة او ي  تم التعاق  د مع  ه للعم  ل بالجامع  ة او 
  . المعينين بالمياومة

 

 ل م وإذايبلغ المرشح للتعيين بالجامعة بضرورة مباشرته العمل على العنوان المدون في طلب ه  F٤WEא�د�

 يعتب ر اBح والل م يق دم ع ذرا مقب و; وف ي ك ل  يلغ ى ق رار تعيين ه م ا أس بوعينيباشر خ?ل 
 دائ رة ش ؤون إع ?ممستنكفا ان لم يباشر خ?ل شھر من قرار تعيينه وعلى الرئيس المباش ر 

  .العاملين بمباشرة الموظف


 يومي  ة لم  دة مح  دودة ض  من مخص  صات وم  شاريع او عل  ى ب  أجوريج  وز تعي  ين م  ستخدمين  F٥WEא���د�

تھاء الصفقة التي عينوا بناء عليھا او انتھاء مخص صات ن وتنتھي خدماتھم باماناتاBحساب 
   . تلك المشاريع

 

 عل ى أش غالھا كما في الجدول الملحق م ع مراع اة ش روط اBولىتحدد مسميات وظائف الفئة  F٦WEא�د�

   -:النحو التالي

  . ان ; يقل المؤھل العلمي عن البكالوريوس .١

   . ساعة) ٦٠(قد اشترك في دورة ; تقل عن ان يكون الموظف  .٢

   .  ما; يقل عن ث?ثة سنوات في الجامعةأمضىان يكون قد  .٣

   . ان ; يقل تقديره في آخر سنتين عن جيد جدا .٤

   . لى تنسيب من لجنة شؤون الموظفين وبقرار من المجلسعويعين الموظف في ھذه الفئة بناء 

 

 عل ى أش غالھاة الثانية كما في الج دول الملح ق م ع مراع اة ش روط تحدد مسميات وظائف الفئ F٧WEא�د�

   -:النحو التالي

   . ان ; يقل المؤھل العلمي عن الدبلوم المتوسط .١

   . ساعة) ٣٠(ان يكون الموظف قد شارك في دورة ; تقل عن  .٢

   . ان ; يقل تقديره خ?ل آخر سنتين عن جيد .٣

   . ي خدمة الجامعة ما; يقل عن ث?ث سنوات فأمضىان يكون قد  .٤



تحدد مسميات وظائف الفئة الثالثة كما ف ي الج دول كم ا ف ي الج دول الملح ق و; يع ين بھ ا ا;  F٨WEא�د�

  . أدنىمن كان يحمل الثانوية العامة كحد 



يعين بالفئ ة الرابع ة ذو الم ؤھ?ت دون الثانوي ة بالوظ ائف الخدمي ة والحرفي ة وتح دد روات بھم  F٩WEא�د�

   .  الجدول الملحق بالرواتبكما في
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   .  يعين الموظف بعقد شامل الع?وات لسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ث?ث سنوات F١٠WEא�د�


  . تحدد الرواتب حسب المؤھ?ت كما في الجدول الملحق بھذه التعليمات F١١WEא�د�


   F١٢WEא�د�

   -:التاليةيتم تحويل الموظف بعقد الى وظيفة مصنفة ضمن الشروط   .أ 

   .  في خدمة الجامعةاBقل ث?ث سنوات متصلة على أمضىان يكون  .١

   .  سنة عن جيد جداBخران ; يقل تقديره بالتقرير السنوي  .٢

الموظف  ون المعين  ون قب  ل ص  دور ھ  ذه التعليم  ات ي  تم تح  ويلھم م  ن العق  ود ال  ى الوظ  ائف   .ب 
   -:المصنفة حسب الشروط التالية

   .  بعد سنةاTداري الموظف  .١

   . الحرفيون بعد سنة ونصف .٢

   . الوظائف الخدمية بعد سنتين .٣

   .  سنة عن جيد جداBخر ان ; يقل التقدير :شريطة        

   .  من العقوبات التالية حسب المدة القابلة لكل عقوبةأي بحقھم أوقعتيتم تأجيل من   .ج 

   سنة ---------------------------------اTنذار

   سنة ونصف ---------------------------------حسم ال

   سنتين --- ------من النظام ) ٥-٣(ن المادة م) ٧-٤(العقوبات 



أش ھر وي تم تعيين ه ) ٦(يخضع الموظف المصنف للتجربة لمدة ث?ث سنوات ويتم تقييمه ك ل  F١٣WEא�د�

   .  خدماته حسب مقتضى الحال قبل شھرين من انتھاء مدة التجربةإنھاءاو 

  - :يلي ي من يثبت ماويشترط ف

   . ان ; يقل تقديره خ?ل مدة التجربة عن جيد جدا .١

توص   ية رئي   سة المباش   ر بالموافق   ة عل   ى تثبيت   ه بم   ا ; يتع   ارض م   ع اBنظم   ة او  .٢
   . التعليمات المعمول بھا

الموظفين المصنفين قبل ھذا النظام يتم اعتماد التعليم ات ال سابقة م ن ناحي ة التثبي ت  .٣
   . مةفي الخدمة الدائ



 ويطبق عليھم ما يطبق على الع املين ف ي اBردنييطبق على المعنيين بالمياومة قانون العمل  F١٤WEא�د�

  . الجامعة من حيث ا;شتراك في الضمان ا;جتماعي والتأمين الطبي


 ق  دم إذايج  وز النظ  ر ب  اعتراض الموظ  ف عل  ى ق  رار تعيين  ه ح  ول الفئ  ة والدرج  ة والرات  ب  F١٥WEא���د�

  . يوم من تاريخ تعيينه )٩٠(راضه خ?ل اعت



تعتمد المعلومات المقدمة من الموظف في طلب تعيين ه و; يج وز ل ه تق ديم آي ة وث ائق ;حق ة  F١٦WEא�د�

   . بعد تعيينه من شأنھا تعديل قرار تعيينه اBول



 إعفائ هد وفي ح ال  لمدة ث?ث سنوات قابلة للتجدياTدارييكون تعيين الموظف في المنصب  F١٧WEא�د�

 يستمر عمله موظفا بالجامعة ويعين في الفئ ة الت ي ي ستحقھا ف ي ض وء اTداريمن المنصب 
   . مؤھ?ته وشروط تلك الفئة



من النظام يعتبر الموظف متمي زا ويم نح الزي ادة الت شجيعية ) ٢٤(مع مراعاة ما ورد بالمادة  F١٨WEא�د�

  -: التاليةضمن الشروط) ٢٤( بالمادة إليھاالمشار 

  . ان يكون مثبتا بالخدمة الدائمة .١

   .  سنتين ممتازBخران يكون تقديره السنوي  .٢
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يتم منح الزيادة التشجيعية بق رار م ن ال رئيس بن اء عل ى تن سيب م ن اللجن ة الم ستند  .٣
   . ة أو الوحدة أو الوحدةلجنة الكليلتنسيب 

 /الع املين ف ي الكلي ة من عدد %)١٠(ان ; تزيد نسبة الموظفين الممنوحة لھم عن  .٤
   . الدائرة/الوحدة 

 المرش حين ل?س تفادة باBش خاصال دائرة للتن سيب /الكلي ة /تشكل لجنة داخل الوحدة  .٥
وح  دة او ال  دائرة ھ  و عمي  د الكلي  ة أو نائب  ه او م  دير الم  ن ھ  ذه الزي  ادة ، يك  ون فيھ  ا 

   . أعضاءالمقرر واثنان من العاملين فيھا 



 وبعھدت ه ل وازم فعلي ة ان يق وم بعم ل ب راءة ذم ة ويكت ب أخ رظف من موقع ال ى  نقل الموإذا F١٩WEא�د�

بانفكاكه عن العمل من الدائرة او الكلية التي نقل منھا كما ويكتب بمباش رته ف ي الموق ع ال ذي 
   .  لدائرة شؤون العاملينإليهنقل 


ش  ريطة موافق  ة (مع  ة  خدمت  ه ف  ي الجاأثن  اءيم  نح الموظ  ف ال  ذي يح  صل عل  ى مؤھ  ل جدي  د  F٢٠WEא���د�

   -: الزيادات التالية مع مراعاة عدم تأثيرھا على موعد الزيادة السنوية)الجامعة على دراسته

   زيادة واحدة :الثانوية العامة .١

 زيادت ان ف ي ح ال تناس ب المؤھ ل م ع الوظيف ة وزي ادة واح دة ف ي :الدبلوم المتوسط .٢
   . حال عدم تناسب المؤھل مع الوظيفة

 زي  ادات ف  ي ح  ال ا;نتظ  ام و تناس  ب المؤھ  ل م  ع أرب  ع :الثانوي  ةبك  الوريوس بع  د  .٣
الوظيفة وزيادتين في حال ا;نتظام وعدم تناسب المؤھل مع الوظيف ة وزي ادتين ف ي 
حال ا;نتساب وتناسب المؤھل مع الوظيفة وزيادة واحدة ف ي ح ال ا;نت ساب وع دم 

   . تناسب المؤھل مع الوظيفة

  . نتظام وتناسب المؤھل مع الوظيفة ث?ث زيادات با;:س بعد الدبلومبكالوريو .٤

  .  با;تنظام مع عدم تناسب المؤھل مع الوظيفة زيادتين:س بعد الدبلومبكالوريو �

   . وبا;نتساب ويتناسب المؤھل مع الوظيفة زيادتين �

   . وبا;نتساب و; يتناسب المؤھل مع الوظيفة زيادة واحدة �

   .  مع الوظيفة زيادتين با;نتظام ويتناسب المؤھل:ماجستير  .٥

   . با;نتظام و; يتناسب المؤھل مع الوظيفة زيادة واحدة �

   . وبا;نتساب ويتناسب المؤھل مع الوظيفة زيادة واحدة �

 با;نتظام ويتناسب المؤھل مع الوظيفة ث?ث زيادات و; يتناس ب المؤھ ل :دكتوراة  .٦
   . زيادة واحدةوبا;نتساب ويتناسب مع المؤھل .مع الوظيفة زيادتين

 أخ رى يجوز ان تؤدي الزيادة الى ترفيعه ونقل ه م ن فئ ة ال ى اBحوالوفي كل  �
 ما وصل الى دون من يعين به حامل ذلك المؤھ ل وإذا أخرىاو من درجة الى 

نتظ ام وتناس ب التخ صص  مربوط تلك الدرج ة ف ي ح ال ا;أدنىفانه يرفع الى 
 مرب وط تل ك أدن ى ال ى اق ل م ن  ف ي ح ال ع دم التناس ب يرف عأم ا، مع الوظيف ة

 وف ي ح ال ا;نت ساب يع  دل )اBق ل مرب وط الدرج ة أعل ى(الدرج ة ب سنة واح دة 
 مربوط تلك الدرجة بث?ث زي ادات ف ي ح ال التناس ب وف ي ح ال أدنى من Bقل

    .  زياداتبأربع مربوط تلك الدرجة أدنى من Bقلعدم التناسب 



 وفق النموذج اBقل قبل يوم على اTجازةمن النظام يقدم طلب ) ٣٢( المادة أحكاممع مراعاة  F٢١WEא�د�

  . المعد لھذه الغاية

  .  عند طلبھااTجازةيجوز في حا;ت يقدرھا العميد او المدير منح   .أ 

 قب ل باTج ازةمن ھذه المادة ; يجوز للموظف ت رك عمل ه او التمت ع ) أ(مع مراعاة الفقرة   .ب 
  . اعتمادھا والموافقة عليھا

 في سجل خاص لدى العميد او المدير وترسل نسخة لدائرة شؤون الع املين اTجازةترصد   .ج 
  . والمغادراتباBجازاتمع كشف وتقرير شھري 
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  -: فتمنح على النحو التالياBجازاتمع مراعاة ما ورد بالنظام حول  F٢٢WEא�د�

ويتھم م  ن  والثاني  ة وم  ن ف  ي س  اBول  ىي  وم للم  صنفين بالدرج  ة  )٣٠( : ال00سنويةا1ج00ازة .١
  .المعينين بعقود

  . ومن في سويتھماBخرىيوم للدرجات ) ٢١( �

 تج  اوزت خدم  ة العام  ل خم  سة س  نوات ت  صبح وإذاي  وم للمعين  ين بالمياوم  ة ،) ١٤( �
  .يوم) ٢١(

  .أيام للموظفين المصنفين وبعقود )١٠ (: المرضيةا1جازة .٢

 أخ رىي وم ) ١٤ ( ك ان العام ل نزي ل مست شفى يعط ىوإذايوم للمعينين بالمياومة ) ١٤(
 ف ي المست شفى فيتقاض  ى أقام ةي وم التالي ة ب دون )١٤(ـ  كان ت ال إذا أم ا، اBج رمدفوع ة 

 بموج  ب تق  ارير طبي  ة اBج  ازات تك  ون اBح  والم  ن اج  ورة وف  ي ك  ل %) ٥٠(العام  ل
  .معتمدة

ي  وم للم  صنفين والمعين  ين بعق  ود ولم  رة واح  دة خ  ?ل الخدم  ة ف  ي ) ٢١(: الح00جإج00ازة .٣
ي  وم ف  ي ح  ال تج  اوز خدمت  ه ف  ي ) ١٤(ة لعم  ال المياوم  ة يم  نح للعام  ل الجامع  ة وبالن  سب

  .سنوات)٥(الجامعة 

 بع   د ال   و;دة اTج   ازة للحام   ل عل   ى ان ; تق   ل م   دة أس   ابيع) ١٠( :ا7موم000ة إج000ازة .٤
  .أسابيع)٦(عن

كما تتمت ع الم رأة بم ا ; يزي د ع ن س اعة يومي ا Tرض اع مولودھ ا لم دة س نة م ن ت اريخ  .٥
  .أجازتھاانتھاء 

 ال زواج إج ازة ال سنوية باس تثناء ه تم نح للموظ ف بع د اس تنفاذه اجازت : العرض0ية1جازةا .٦
 لم دة ; تزي د ع ن ث ?ث أي ام ف ي اBص ول وف اة أح د وإجازة لمدة ; تزيد عن سبعة أيام،

   )اBبناء ،اBزواج،اBخوةالوالدين، ( ھمواBصول. كل مره

 ،واTخ   وةم لوف   اه أي م   ن الوال   دين أي   ا)٣(و أي   ام لل   زواج،)٧ (: ا9س000تثنائيةا1ج000ازة .٧
  . اBبناء الزوجة،/الزوج



للعميد أو المدير منح الموظف في الحا;ت ا;ضطرارية مغادرة ; تتجاوز ساعتين في اليوم  F٢٣WEא�د�

س اعات مغ ادرة ف ي ال شھر الواح د وف ي ) ٦( تتج اوز إ;وفق النموذج المعد لھذه الغاية على 
  .  عن ذلك اليومإجازةن في اليوم تعتبر حالة تجاوز مدة الساعتي

  . ; يجوز مغادرة الموظف عمله دون اخذ الموافقة المسبقةاBحوال وفي كل -



 الت ي س يغيب فيھ ا وف ق اBي امالمدير بمرض ه وبع دد /على الموظف المريض ان يعلم العميد  F٢٤WEא�د�

ه، وعل ى العمي د او الم دير  م ن غياب اBولالتقري ر ال ذي يح صل علي ه م ن الطبي ب ف ي الي وم 
س اعة لي تم ) ٢٤( خ ?ل أي ام) ٧( المرضية التي تتجاوز باTجازة دائرة شؤون العاملين أب?غ

   . اTجازة من اBول اBسبوعتحويلھا للجان المختصة ضمن المدة المحددة وھي 


   F٢٥WEא�د�

 اTداري ةس لل شؤون  ويعتم د م ن نائ ب ال رئياBداءتعد دائرة شؤون العاملين سجل تقي يم  .١
  . بناء على تنسيب من لجنة شؤون الموظفين

 الم?حظ  ات ا;يجابي  ة وال  سلبية ع  ن اBداءي  دون ال  رئيس المباش  ر للموظ  ف ف  ي س  جل  .٢
 اBم ر تطل ب إذاالعميد لمناق شته / اشھر على المدير أربعةالموظف ويعرض السجل كل 

  .  التقرير السنويإعدادو اBداء، ويعتبر ھذا السجل مرجعا لتقييم اعتمادهاو 

 اBداء الدق  ة والموض  وعية والمع  ايير ال  واردة ف  ي تقري  ر تقي  يم اBداءيراع  ى عن  د تقي  يم  .٣
  . السنوي

  .  في التقرير السنوياBداءتراعى العقوبات الواقعة على الموظف عند تقييم  .٤

يع  رض التقري  ر ال  سنوي عل   ى الموظ  ف ليت  سنى ل  ه ا;عت   راض علي  ه ان ل  زم خ   ?ل  .٥
  .  من عرضه عليهنأسبوعي
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يق  دم ا;عت  راض لل  رئيس المباش  ر ليق  وم ب  الرد علي  ه ويرفع  ه للعمي  د او الم  دير للنظ  ر ب  ه  .٦
   . وتعديله ان رأى ان ا;عتراض في محله



يبت المجلس بناء على تنسيب من ال رئيس بالح ا;ت الت ي ل م ي رد لھ ا ن ص بالنظ ام او بھ ذه  F٢٦WEא�د�

  . التعليمات


  . سابقة تتعارض مع ھذه التعليماتأسس تعليمات او قرارات او أية تلغى F٢٧WEא�د�


  .  ھذه التعليماتأحكامرئيس الجامعة والعمداء والمدراء مسؤولون عن تنفيذ  F٢٨WEא�د�
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  الفئة الرابعة  الفئة الثالثة  الفئة الثانية  الفئة ا9ولى

  عامل  سكرتيرة طابعة  مرئيس قس  مساعد رئيس الجامعة

  مراسل  طابعة  رئيس ديوان  مستشار الرئيس

  حارس  موظف استع?مات  رئيس شعبة  مدير مركز

  سائق  موظف استقبال  رئيس فرع  مساعد مدير وحدة

  حرفي  موظف امانات  مشرف   مدير دائرة

  مساعد حرفي  كاتب  مرشد  مساعد مدير دائرة

  سفرجي  مساعد ممرض  مدبرة منزل  منسق

  طاھي  مساعد صيدلي  رتيرة تنفيديةسك  

  مساعد طاھي  متابع معام?ت  يةذاخصائي تغ  

  خادم مسجد  رسام  مدرب  

  مأمور مقسم  كاتب  صيدلي  

  مأمور حركة  مدخل  مھندس  

  طھاة. ر  مراقب  طبيب  

  صفيف  فني  محاسب  

    أمين مستودع. م  مترجم  

    امين مستودع  اداري  

    امين صندوق  مبرمج  

    مربية  مموض  

  .وفي حال وقوع الوظيفة بفئة ; يحمل صاحبھا المؤھل العلمي المطلوب يحل بالفئة ا;دنى �

  

  جدول الرواتب ا9ساسية حسب الرتبة والمؤھ)ت

  

  ا9كاديميين

  ٣٣٤  استاذ

  ٢٥٥  استاذ مشارك

  ٢٠٧  استاذ مساعد

  ١٣٦  مدرس

  ١٢٠   ماجستير-محاضر متفرغ) أ(مدرس مساعد 

  ٧٩  )ب(مدرس مساعد 

) ب(مدرس مساعد فئة ) تمريض، صيدلة، طب بيطري، طب ا;سنان(بكالوريوس  �
  .باقدمية سنتين

  .باقدمية اربع سنوات) ب( مدرس مساعد فئة –بكالوريوس طب  �
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٢٢٠  

  ا9داريين والفنيين

  ١٣٦  دكتوراه

  ١١٥  ماجستير طب

  ٩٩  بكالوريوس طب

  ٩٩  ھندسة، صيدلة، اسنان، ماجستير تمريض

  ٨٩  )اخرى(ماجستير 

  ٧٩  انتظام) اخرى(بكالوريوس 

  ٦٧  انتساب) اخرى(بكالوريوس 

  ٦٧   سنوات بعد الثانوية٣دبلوم تمريض 

  ٥٩   شامل -دبلوم سنتان بعد الثانوية

  ٥٤   شھر بعد الثانوية١٨شھادة ممرض مساعد 

  ٤٨   شھر دون الثانوية١٨شھادة ممرض مساعد 

  ٤٨  ثانوية تمريض

  ٤٢  ثانوية عامة

  

  يون والفئة الرابعةالحرف

  ٤٨  دبلوم سنتان بعد ا;عدادية

  ٤٨   خبرة سنوات بدون مؤھل٥ثانوية صناعية أو 

  ٥٨   سنوات خبرة٥+ دبلوم سنتان بعد ا;عدادية 

  ٥٨   سنوات بدون مؤھل١٠ سنوات أو خبرة ٥أو ثانوية صناعية مع خبرة 

  ٦٩   سنوات خبرة١٠+ دبلوم سنتان بعد ا;عدادية 

  ٦٩   سنوات خبرة١٠+ ية صناعية أو ثانو

  ٦٩   سنة خبرة بدون مؤھل١٥أو 

    )يترك أمره للجنه( سنة خبرة بدون مؤھل ١٥أكثر من 

  ٦٩   فئة سادسة–سائق عموم السيارات 

  ٦٠   فئة خامسة–سائق 

  ٥٢  سائق فئة رابعة أو سائق دراجة نارية

  ٤٩  )خبرة(حارس متقاعد 

  ٤٢  حارس

  ٣٩   سنوات٣سم مع خبرات ; تقل عن مأمور مق، مساعد حرفي

  ٣٦  عامل

  ٣٤  مراسل

  ٤٥  سائق تراكتور

  

٦  

  ٥.٠٦٣  حارس

  ٤.٧٠٣  عامل

  ٤.٥٠٣  مراسل

  ٤.٥٠٣  عاملة
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  الزياد السنوية بالدينار  الفئة  الرتبة

  ١٢  ٥٧٤-٣٣٤  استاذ

  )أ(استاذ مشارك 

  )ب(استاذ مشارك 

٣٦٦-٣٢٦  

٢٩٥-٢٥٥  

١٠  

  )أ(استاذ مساعد 

  )ب(استاذ مساعد 

٢٨٣-٢٥١  

٢٣٩-٢٠٧  

٨  

  )أ(مدرس 

  )ب(مدرس 

٢١٩-١٨٥  

١٧٢-١٣٦  

٦  

  )أ(مدرس مساعد 

  )ب(مدرس مساعد 

١٦٠-١٢٠  

١١٩-٧٩  

٥  

   

  


