
 
 

   التحويل و التثبيت بالخدمة الدائمةأسسو 

 ) ١٩٩٩(لسنة ) ٧٥(الصادرة عن لجنة شؤون الموظفين بموجب نظام رقم 
  جامعة البلقاء التطبيقية الصادرفي من نظام الموظفين

  )١٩٩٧(لسنة ) ١٣(من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ) ١٨(بمقتضى المادة 

  

   

   

   إلى المياومة الدائمةالمؤقتةة التحويل من مياوم: أو4

وذل�ك -أن يكون قد مضى على تعيين الموظ�ف بالمياوم�ة المؤقت�ة م�دة س�تة أش�ھر م�ن ت�اريخ التعي�ين 
  -:لم تكن قد أوقعت بحقه أية عقوبة من العقوبات التالية  ما–لجميع فئات الوظائف 

تحوي�ل تعيين�ه م�ن  الموظف الذي تقع علي�ه عقوب�ة ا0ن�ذار ي�تم تأجي�ل النظ�ر ف�ي :8نذار  .أ 
  .المياومة المؤقتة إلى المياومة الدائمة لمدة ستة شھور

الموظف الذي تقع عليه عقوبة الح�سم ي�تم تأجي�ل النظ�ر ف�ي تحوي�ل تعيين�ه عل�ى : الحسم  .ب 
  -:النحو التالي

  

  .يؤجل تحويل تعيينه لمدة سنة   أيام٣-١الحسم من 

  .فيؤجل تحويل تعيينه لمدة سنة ونص   أيام٧-٤الحسم من 

  .يؤجل تحويل تعيينه لمدة سنتين  ) أيام فأكثر٧(الحسم من 

  

  

  التحويل من المياومة الدائمة إلى العقد:ثانيا

أن يكون قد مضى على تحوي�ل تعي�ين الموظ�ف بالمياوم�ة الدائم�ة س�نة واح�دة عل�ى ا>ق�ل م�ن ت�اريخ 
  -:العقوبات التاليةلم تكن قد أوقعت بحقه أية عقوبة من  ما –لجميع فئات الوظائف -تعيينه 

الموظف الذي تقع عليه عقوبة ا0نذار ي�تم تأجي�ل النظ�ر ف�ي تحوي�ل تعيين�ه ال�ى عق�د  :ا8نذار  .أ 
  . لمدة تسعة شھور

الموظف الذي تقع عليه عقوب�ة الح�سم ي�تم تأجي�ل النظ�ر ف�ي تحوي�ل تعيين�ه إل�ى عق�د  :الحسم  .ب 
  :على النحو التالي

  .دة سنةيؤجل تحويل تعيينه لم   أيام٣-١الحسم من 

  .يؤجل تحويل تعيينه لمدة سنة ونصف   أيام٧-٤الحسم من 

  .يؤجل تحويل تعيينه لمدة سنتين  ) أيام فأكثر٧(الحسم من 

  

  :التحويل من موظف بعقد الى موظف مصنف أو مقطوع : ثالثا 

  خ�<ل الفت�رة م�ن)م�صنفين(إل�ى م�وظفين ) بعق�ود(يتم تحويل الم�وظفين ا0داري�ين م�ن م�وظفين  .١
 .)سنة ونصف -ة سن(

  

والحرف�ي وم�ساعد الحرف�ي )لم يكن يعم�ل ف�ي المختب�رات المتخص�صة الفني ما(يتم تحويل تعيين  .٢
 .  بعد سنة ونصف من تعيينھم بعقود)والطاھي ومساعد الطاھي ومأمور المقسم

  

ال���سائق والمراس���ل والح���ارس والعام���ل وعام���ل زراع���ة وعام���ل ص���يانة (ي���تم تحوي���ل تعي���ين  .٣
 .  بعد سنتين من تاريخ تعيينه بعقد)الخ...والسفرجي

  

م�ن ) ٥٣(لم تكن قد أوقعت بحقه أية عقوبة من العقوبات التالية المنصوص عليھا في الم�ادة رق�م  ما(
  -):نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية خ<ل تلك الفترة باستثناء عقوبة التنبيه

  




א�������� 

 

 

٢١٤  

 الموظ��ف ال��ذي تق��ع علي��ه عقوب��ة ا0ن��ذار ي��تم تأجي��ل النظ��ر ف��ي تحوي��ل تعيين��ه إل��ى :ا8ن;;ذار  .أ 
  . واحدة مصنف أو مقطوع لمدة سنة

الموظف الذي تقع عليه عقوبة الحسم يتم تأجيل النظر في تحويل تعيينه إلى م�صنف  :الحسم  .ب 
  . أو مقطوع لمدة سنة ونصف

 ال�ذي أوقع�ت بحق�ه أي�ة عقوب�ة -ع  ال�ى م�صنف أو مقط�و-يتم تأجيل تحويل تعيين الموظف   .ج 
 و) ٦(و ) ٥(و)٤(من نظ�ام الم�وظفين ذوات ا>رق�ام ) ٥٣(من العقوبات الواردة في المادة 

  . لمدة سنتين ونصف) ٧(

  

   

  التثبيت بالخدمة الدائمة:رابعا

  . سنتان) ٢(أن يكون قد مضى على تصنيف الموظف  .١

٢. L ًعن جيد جدا في آخر سنتينيقل الموظف في تقرير تقييم ا>داء السنوي  أن .  

ل��م يتع��ارض م��ع ا>نظم��ة  توص��ية الم��سؤول المباش��ر بالموافق��ة عل��ى تثبي��ت الموظ��ف م��ا .٣
  . والتعليمات المعمول بھا

 عقوب�ة م�ن العقوب�ات المن�صوص عليھ�ا ف�ي نظ�ام الم�وظفين أي�ةعدم حصول الموظف على  .٤
  .لجامعة البلقاء التطبيقية خ<ل آخر سنتين

الموظ��ف م��ن موظ��ف م��صنف أو مقط��وع إل��ى موظ��ف مثب��ت بالخدم��ة يؤج��ل تحوي��ل تعي��ين  .٥
  -:العقوبات التالية الدائمة الذي أوقعت بحقه أية عقوبة من

الموظف الذي تقع علي�ه عقوب�ة التنبي�ه ي�تم تأجي�ل النظ�ر ف�ي تحوي�ل تعيين�ه إل�ى : التنبيه  .أ 
  . موظف مثبت بالخدمة الدائمة لمدة ستة شھور

يه عقوبة ا0ن�ذار ي�تم تأجي�ل النظ�ر ف�ي تحوي�ل تعيين�ه إل�ى الموظف الذي تقع عل :ا8نذار  .ب 
  . موظف مثبت بالخدمة الدائمة لمدة سنة واحدة

الموظف الذي تقع علي�ه عقوب�ة الح�سم ي�تم تأجي�ل النظ�ر ف�ي تحوي�ل تعيين�ه إل�ى : الحسم  .ج 
  . موظف مثبت بالخدمة الدائمة لمدة سنة ونصف

  

 

 الذي أوقعت بحقه أية عقوبة من العقوبات الواردة في عدم تثبيت الموظف بالخدمة الدائمة: خامسا 
  -:من نظام الموظفين ، المذكورة أدناه) ٥٣(المادة 

١. L تزيد على سنة واحدة الحرمان من الزيادة السنوية لمدة.  

ًتخف��يض الع��<وات كلي��ا ً أو جزئي��ا لم��دة عل��ى س��نة واح��دة، وت��ستثنى م��ن ذل��ك ع<وت��ي  .٢
  . بةالجامعة والعائلة من ھذه العقو

٣. L يزيد على ث<ث زيادات سنوية تنزيل الراتب بما .  

  . تنزيل الدرجة الى الدرجة ا>دنى منھا مباشرة وبراتب السنة المناظرة لھا .٤

  

  

   

  


