نظام رقم ( )2لسنة 2009
نظام الموظفين في جامعة البترا
الفصل األول :تعريفات
املادة (:)1

يُسُمُىُهذاُالنظامُ"نظامُاملوظفنيُيفُجامعةُالبرتاُلسنةُُ،"2009ويُعملُبهُمنُاتريخُإقرارهُمنُجملسُ
األمناءُ.

املادة (:)2

يكونُللكلماتُ ،والعباراتُاألتية ُحيثماُوردتُيفُهذاُالنظامُاملعاينُاملخصصةُهلاُأدانهُ ،ماُملُتدلُ
القرينةُعلىُغريُذلكُ:
ُ:قانونُاجلامعاتُاألردنيةُ
القانون
ُ:جامعةُالبرتاُ
اجلامعة
ُ:جملسُأمناءُاجلامعةُ
اجمللسُ
ُ:رئيسُاجلامعةُ
الرئيسُ
ُ:أيُعميدُيفُاجلامعةُ
العميدُ
ُ:مديرُالوحدةُأوُالدائرةُأوُاملركزُيفُاجلامعةُ
املديرُ
ُ:جلنةُشؤونُاملوظفنيُيفُاجلامعةُ
اللجنةُ
ني ُبقرارُمنُاملرجعُاملختصُحسبُأحكامُهذاُالنظامُيفُوظيفةُ
ُ:كلُشخصُيُعُ ّ ُ
املوظفُ
مُدرجةُيفُجدولُتشكيالتُوظائفُاجلامعةُ ،مباُيفُذلكُاملوظفُاملعني ُبقرارُ
منُالرئيسُ،أوُبعقدُ،أوُبراتبُمقطوعُ.
ُ:اجلهةُاملختصةُاملعتمدةُمنُاجلامعةُ
املرجع الطيبُ
الطبيب املعتمد ُ:الطبيبُاملعتمدُملعاجلةُموظفيُاجلامعةُ.

املادة (:)3

تسريُأحكامُهذاُالنظامُعلىُاملوظفنيُمجيعهمُيفُاجلامعةُ،واملعرفنيُيفُاملادةُ(ُ)4منُهذاُالنظامُ.

املادة (:)4

املوظفونُيفُجامعةُالبرتاُهمُ:
أ .املوظفون ُاملعيُنون ُيف ُوظائف ُالدرجات ُاألوىلُ ،وحىت ُاخلامسة ُاملدرجة ُيف ُجدول ُتشكيالتُ
الوظائفُيفُاجلامعة.
ب .املوظفونُاملعيُنونُبعقودُخاصةُ ،أوُبراتبُمقطوعُيفُوظائفُخارجُجدولُتشكيالتُالوظائفُ
يفُاجلامعةُ.
الفصل الثاين :تعيني املوظفني

املادة (:)5

أ .تُ ُّدد ُأمساء ُالوظائفُ ،وتسلسلهاُ ،ورتبهاُُ ،ورواتبهاُ ،ودرجاهتاُ ،وشروطهاُ ،ومؤهالت ُشاغليهاُ
جبدولُتشكيالتُالوظائفُالذيُيصدرُعنُاجمللس.
ب .يكونُتسلسلُالدرجاتُ،والفئاتُحسبُالسلمُالواردُيفُنظامُالرواتبُ،والعالواتُاملعمولُبهُيفُ
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اجلامعة.
املادة (:)6

نيُيفُوظيفةُإداريةُيفُمالكُاجلامعةُأنُيكونُُ:
يُشرتطُفيمنُيُعُ ّ ُ
أ .قدُأمتُالثامنةُعشرةُمنُعمرهُبوثيقةُرمسية.
ب .حسنُالسريةُوالسلوك.
ج .متمتعاًُحبقوقهُاملدنيةُ،وغريُحمكومُجبنايةُ،أوُجنحةُماسةُابلشرف.
د .ساملاًُمنُاألمراضُ ،والعاهاتُالبدنيةُ ،والعقليةُاليتُمتنعهُ ،أوُتعيقه ُعنُالقيامُبواجباتُوظيفتهُ،
وذلكُبتقريرُمنُاملرجعُالطيبُ،وجيوزُللرئيسُاملوافقةُعلىُتعينيُاملوظفُالذيُالُتتوافرُفيهُاللياقةُ
الصحية ُالكاملةُ ،ومت ُأتهيله ُمهنياً ُب ُوساطة ُبرامج ُوترتيباتُ ،ومعاهد ُالتأهيل ُللمعوقني ُاليتُ
اعتمدهتاُوزارةُالعملُ،وعلىُأالُحيولُذلكُدونُقيامهُابألعمالُاليتُستوكلُإليهُ،والُتتعارضُمعُ
السالمةُالعامةُ ،وفقُتقريرُطيبُمعتمدُ،حبيثُالُتتجاوزُنسبةُهؤالءُُ%2منُعددُالعاملنيُيفُ
اجلامعة.
ه .حائزاًُعلىُاملؤهالتُواخلرباتُاملطلوبُتوافرهاُإلشغالُالوظيفةُ.

املادة (:)7

أ .تُش ُّكلُيفُاجلامعةُجلنةُتسمىُ"جلنةُشؤونُاملوظفني"ُتتألفُمنُ:
 انئبُالرئيس/مقررُاً مديرُالشؤونُاإلدارية العميدُ،أوُاملديرُاملختصنيُاملديرُبقرارُمنُالرئيس.
ب .يُعُ ّ ُ
ني ُاملوظفونُبقرارُمنُالرئيسُ ،بناءُعلىُتنسيبُاللجنةُللموظفني ُمجيعهم ُ(بعقودُأوُ ،برواتبُ
ج .يُعُ ّ ُ
مقطوعة)ُأوُيفُوظائفُالدرجاتُاألوىلُ،وحىتُاخلامسةُيفُجدولُتشكيالتُالوظائف.

املادة (:)8

تُراعىُعندُالتعينيُالقواعدُاآلتيةُُ:
أ .ال ُجيوز ُتعيني ُموظف ُإال ُيف ُوظيفة ُشاغرة ُيف ُجدول ُالتشكيالتُ ،وهلا ُخمصصات ُيف ُامليزانيةُ
السنويةُ،أوُبناءُعلىُضرورةُمتطلباتُاالعتماد.
ب .الُجيوزُأنُيتمُالتعينيُأوُالرتفيعُأبثرُرجعي.
ج .اجتيازُاملتقدمُالمتحاانتُاملستوىُمبوجبُالتعليماتُاليتُستصدرُهلذهُالغايةُيفُمادةُاحلاسوبُ
ومادةُاللغةُالعربيةُ،واللغةُاإلجنليزية.

املادة (:)9

أ .يُدرج ُويُثُُبّت عمر ُاملوظف ُيف ُقرار ُتعيينه ُألول ُمرة ُمبوجب ُشهادة ُميالد ُصادرة ُعن ُاجلهاتُ
املختصةُ ،أوُحسبُالبطاقةُاملدنيةُ،وإذاُكانُيومُالوالدةُغريُمعروفُي عدُ ُاملوظفُمنُمواليدُ
اليومُاألولُمنُشهرُكانونُالثاينُمنُسنةُوالدته.
ب .يكونُتسلسلُالدرجاتُ،والفئاتُحسبُالسُُلّمُالواردُيفُنظامُالرواتبُ،والعالواتُاملعمولُبهُيفُ
اجلامعة.

املادة (:)10

تُسب ُللموظف ُعند ُتعيينه ُألول ُمرة ُأيُ ُخربات ُسابقة ُاكتسبها ُبعد ُحصوله ُعلى ُاملؤهل ُالعلميُ
نيُمبوجبهُ،ويُنحُزايدةُسنويةُواحدةُعنُكلُسنةُخربةُمنُالسنواتُاخلمسُاألوىلُحدّاُأقصىُ
الذيُعُ ّ ُ
للوظيفةُ،ويُشرتطُيفُذلكُأنُتكونُاخلرباتُمتعلقةُبنوعُالعملُالذيُسُيُسندُإليهُيفُاجلامعة.
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الفصل الثالث :ترفيع املوظفنيُ
املادة (:)11

يُستحقُاملوظفُالزايدةُالسنويةُعندُحلولُموعدهاُ،ماُملُيكنُقدُصدرُقرارُحبجبهاُعنهُوفقاًُألحكامُ
هذاُالنظام.

املادة (:)12

أ .للمجلسُ ،بناء ُعلى ُتنسيب ُالرئيسُ ،مُنُح ُم ُوظفي ُاجلامعة ُأيُ ُعالوات ُيراها ُضرورية ُملصلحةُ
اجلامعة.
ب .جيوزُللرئيسُمُنُحُاملوظفُاملتميزُزايدةُتشجيعيةُتساويُزايدةُسنويةُواحدةُملرةُواحدةُيفُالسنةُ،
على ُأن ُال ُيُعطى ُاملوظف ُأكثر ُمن ُزايدتني ُتشجيعيتني ُيف ُالدرجةُ ،وتُعطى ُالزايدة ُالتشجيعيةُ
للموظف ُعند ُاستحقاقه ُالزايدة ُالسنوية ُووفقاً ُلقواعد ُخاصةُ ،شريطة ُأن ُيكون ُقد ُورد ُحبقهُ
تقريرانُمتتاليانُمنُالعميدُ،أوُاملديرُاملعينُبتقديرُممتازُعلىُاألقل.
ج .للرئيسُمُنُحُزايدةُتشجيعيةُيقدرهاُللموظفُاملتميز.

املادة (:)13

يُضعُاملوظفُعندُتعيينهُألولُمرةُلفرتةُجتربةُمدهتاُثالثةُأشهرُ،وللجامعةُأنُتُنهيُخدمتهُيفُ
فرتةُالتجربةُ،دونُبيانُاألسبابُ ،وخبالفُذلكُي عدُ ُمثبتاً ُعندُانقضاءُمدةُالتجربةُ،والُجيوزُ
ترفيعُاملوظفُيفُأثناءُمدةُالتجربةُ،أوُمنحهُأيُزايدةُعلىُالراتب.
ت عدُُمدةُالتجربةُللموظفُخدمةُفعليةُإذاُاستمرُيفُالعمل.
جيوزُترفيعُاملوظفُمنُدرجةُإىلُدرجةُأعلىُمنهاُبقرارُمنُاللجنةُ،وفقُاإلجراءاتُاآلتية:
 .1أنُيكونُقدُأمضىُيفُالدرجةُأربعُسنواتُعلىُاألقل.
 .2أنُيكونُقدُأمضىُسنةُعلىُاألقلُيفُهنايةُمربوطُالدرجة.
أنُيكونُتقديرهُيفُالتقريرُالسنويُيفُالسنتنيُاألخريتنيُالُيقلُعنُجيدُجداًُ.

أ.
ب.
ج.
د.

املادة (:)14

يتم ُتقدير ُكفاءة ُاملوظف ُلألغراض ُاملنصوص ُعليها ُمجيعها ُيف ُهذا ُالنظام ُمبا ُيف ُذلك ُالرتفيعُ،
واستحقاق ُالزايدات ُالتشجيعيةُ ،وتديد ُاملسؤوليات ُمبوجب ُتقرير ُسنوي ُيُعدُه ُاملدير ُاملباشرُ ،وتُ ُقرهُ
"اللجنة".

املادة (:)15

إذاُحصلُاملوظفُعلىُمؤهلُجديدُأعلىُمعرتفُبهُ،يفُجمالُعملهُ،وختصصهُجيوزُللرئيسُأنُيعدلُ
وضعهُعلىُضوءُاملؤهلُاجلديدُ،ووفقُجدولُتصنيفاتُالوظائفُيفُاجلامعة.
الفصل الرابع :النقل والتعيني ابلوكالة

املادة (:)16

أ .تُراعىُمصلحةُاجلامعةُ،وحسنُاالستفادةُمنُخدماتُاملوظفنيُ،واالقتصادُمنُنفقاهتاُعندُاختاذُ
القراراتُابلنقلُ،أوُابلوكالةُ،أوُابلندبُ،أوُابإلعارة.
ب .يُنقلُاملوظفُمنُدائرةُإىلُأخرىُيفُاجلامعةُبقرارُمنُالرئيسُبناءُعلىُتنسيبُمشرتكُمنُرئيسُ
اجلهةُاملنقولُمنهاُواملنقولُإليها.
ج .ينقلُاملوظفُمنُوظيفةُإىلُأخرىُضمنُالكليةُ،أوُالدائرةُ،أوُاملركزُ،بقرارُمنُالعميدُ،أوُاملديرُ
املعينُحسبُمقتضىُاحلالُشريطةُأالُيؤديُالنقلُإىلُتن زيلُيفُدرجةُاملوظفُوراتبه.

املادة (:)17

أ .للرئيس ُتكليف ُاملوظف ُالقيام ُأبعمال ُوظيفية ُأخرى ُإىل ُجانبُعمله ُاألصليُ ،وبذلك ُتكونُ
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جزءاًُمنُواجباتهُالوظيفية.
ب .للرئيسُتكليفُاملوظفُبعملُآخرُ،ابإلضافةُإىلُعملهُمقابلُمكافأةُيقدرهاُالرئيسُنفسه.
ج .إذاُشغرتُأيُوظيفةُأوُتغيبُشاغلهاُأليُسببُمشروعُ ،فيجوزُللرئيسُتكليفُموظفُآخرُ
للقيامُمبهامُ،وأعمالُتلكُالوظيفةُابلوكالة.
د .للعميدُأوُاملديرُأنُينتدبُأيُموظفُيفُكليتهُ ،أوُدائرتهُللقيامُأبعمالُوظيفيةُأخرىُضمنُ
الكليةُ،أوُالدائرةُاإلداريةُنفسهاُوذلكُابإلضافةُلوظيفتهُاألصليةُمبوافقةُالرئيس.
ه .يتقاضىُاملوظفُالذيُيقومُابلعملُساعاتُإضافيةُ ،بناءُعلىُتكليفُالرئيسُ ،مكافأةُماليةُيفُ
ضوءُالنظمُاملعمولُهباُ،أوُمكافأةُماليةُيقدرهاُالرئيس.
الفصل اخلامس :اإلجازاتُ
املادة (:)18

أ.

ب.

ج.
د.
ه.
و.

يستحقُاملوظفونُإجازاهتمُالسنويةُكماُيلي:
 موظفوُالدرجةُاألوىلُ،واملديرونُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ21يومُاً مشرفوُاملخترباتُ،وموظفوُالدرجاتُالثانية(ُ،أ،ب)ُوالثالثةُُُُُُُ21يومُاً موظفوُالدرجةُالرابعةُ(أ،ب)ُ،واخلامسةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ14يومُاًُتُسبُاإلجازةُالسنويةُابتداءًُمنُبدايةُكانونُالثاينُمنُكلُسنةُميالديةُتليُاتريخُالتعينيُ،علىُ
أنُتُ سبُللموظفُإجازةُنسبيةُعنُاملدةُاليتُتقعُبنيُاتريخُمباشرتهُللعملُبعدُالتعينيُ،وابتداءُ
السنةُالتاليةُ .ويفُمجيعُاألحوالُالُجيوزُمجعُاإلجازاتُألكثرُمنُسنتنيُمتتاليتنيُ،ويسقطُحقُ
املوظفُيفُاإلجازةُاملؤجلةُإذاُانقضتُالسنةُالتاليةُمباشرةُلتلكُالسنة.
يتقاضىُاملوظفُاجملازُراتبهُكامالًُمعُالعالواتُيفُأثناءُمدةُاإلجازة.
يستحقُاملوظفُإجازتهُالسنويةُدفعةُواحدةُ ،وجيُوزُمنحهاُجمزأةُحسبُظروفُومصلحةُالعملُ
مبوافقة ُمديره/عميدهُ ،شريطة ُأن ُال ُتقل ُيف ُاملرة ُالواحدة ُعن ُيومني ُمتصلنيُ ،ما ُعدا ُإجازاتُ
احلاالتُالطارئة.
للعميدُ،أوُاملديرُاملختصُأنُحيددُيفُالشهرُاألولُمنُالسنةُاتريخُاإلجازةُالسنويةُلكلُموظفُ
يفُكليتهُ،أوُدائرتهُحسبُمقتضياتُالعملُفيها.
الُتُسبُأايمُالعطلُالرمسيةُ،واألعيادُالدينيةُ،وأايمُالعطلُاألسبوعيةُمنُاإلجازةُالسنوية.

املادة (:)19

للرئيسُ ،إذاُاقتضتُمصلحةُاجلامعةُ ،تكليفُاملوظفُابلعملُيفُأثناء ُإجازتهُالسنويةُمقابلُمكافأةُ
حيددهاُ،شريطةُأنُالُتزيدُمدةُالتكليفُعلىُثالثةُ ُأرابعُرصيدُإجازتهُاملستحقة.

املادة (:)20

أ .يُنحُاملوظفُإذانًُابلتغيبُعنُعملهُ ،وبراتبُكاملُمعُالعالواتُملدة مخسةُأايمُعملُ ،يفُحالةُ
زواجهُوملرةُواحدةُطيلةُمدةُخدمتهُيفُاجلامعةُ،والُختُصمُمنُاإلجازةُالسنوية.
ب .للرئيسُمنحُاملوظفُإجازاتُاضطراريةُبدونُراتبُملدةُالُيزيدُجمموعهاُعلىُثالثنيُيوماًُخاللُ
السنةُالواحدةُوذلكُبعدُاستيفائهُإجازتهُالسنوية.
ج .يُنحُاملوظفُإجازةُبراتبُكاملُملدةُثالثةُأايمُيفُحالةُوفاةُأحدُأصولهُ،أوُفروعهُ،أوُزوجهُ،أوُ
إخوته.

املادة (:)21

يستحقُاملوظفُالذيُتنتهيُخدمتهُيفُاجلامعةُالراتبُمعُالعالواتُ،عنُمدةُاإلجازاتُاليتُ
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يستحقهاُ،فيماُلوُبقيُعلىُرأسُعمله.
املادة (:)22

متنحُاإلجازاتُعلىُالوجهُالتايلُُ:
أ .ملديريُالدوائرُ،واملراكزُ،والوحداتُ،بقرارُمنُالرئيس.
ب .أما ُابقي ُاملوظفنيُ ،واملستخدمني ُتُنسُب ُإجازاهتم ُمن ُالعميدُ ،أو ُاملدير ُاملختص ُويصدر ُالقرارُ
مبوجبُذلكُعنُاملديرُاإلداريُإذاُكانُاملوظفُمستوفياًُلشروطُالتمتعُابإلجازة.

املادة (:)23

أ .للرئيسُأنُيُنحُأيُموظفُيفُاجلامعةُإجازةُدونُراتبُملدةُالُتزيدُعنُثالثةُأشهرُ،وذلكُبناءُ
علىُتنسيبُالرئيسُاملباشرُ،شريطةُأنُيكونُلذلكُاملوظفُخدمةُفعليةُمتواصلةُيفُاجلامعةُ،الُ
تقلُعنُثالثُسنوات.
ب .جيوزُمُ نحُاإلجازةُاملنصوصُعليهاُيفُالفقرةُ(أ)ُمنُهذهُاملادةُمرةُأخرىُ ،علىُأنُالُتكونُقدُ
مضتُمدةُالُتقلُعنُمخسُسنواتُعلىُانتهاءُاإلجازةُاألوىل.
ج .الُتُعُدُُاإلجازةُدونُراتبُاليتُمتُنحُللموظفُمبوجبُهذهُاملادةُخدمةُفعليةُلهُيفُاجلامعة.

املادة (:)24

للرئيسُ ،بتنسيبُمنُالعميدُ ،أوُاملديرُاملختصُمُنحُاملوظفُإجازةُمدفوعةُالراتبُألداءُفريضةُاحلجُ
ملدةُالُتزيدُعنُمخسةُعشرُيوماًُمنُاتريخُالقيامُهباُُ،ومتُنحُهذهُاإلجازةُمرةُواحدةُطيلةُمدةُخدمتهُ
يفُاجلامعةُ،شريطةُأنُيكونُاملوظفُقدُأمضىُعاماًُكامالًُعلىُاألقلُيفُخدمةُاجلامعة.

املادة (:)25

تُراعىُعندُمُنحُاإلجازاتُمصلحةُالعملُ ،علىُأنُتقرتنُمبوافقةُخطيةُمنُاملرجعُاملختصُمبنحهاُ،
وعلى ُاملوظف ُأال ُيقوم ُإبجازتهُ ،ويرتك ُعمله ُقبل ُاملوافقة ُاخلطية ُاملسبقة ُعلى ُإجازته ُمن ُجهةُ
االختصاص.
الفصل السادس :اإلجازات املرضيةُ

املادة (:)26

أ .متُنحُاإلجازةُاملرضيةُبناءُعلىُتقريرُمنُالطبيبُاملعتمدُ ،إذاُكانتُهذهُاإلجازة ُالُتزيدُعلىُ
أسبوع.
احدةُأبجرُ
ُ
ب .لكلُموظفُاحلقُيفُإجازةُمرضيةُمتفرقةُمدهتاُأربعةُعشرُيوماًُيف ُالسنةُامليالديةُالو
بعةُعشرُأخرىُأبجرُ
ُ
كاملُبناءُعلىُتقريرُمنُالطبيبُاملعتمدُمنُاجلامعةُ،وجيوزُجتديدهاُملدةُأر
كاملُ،إذاُكانُنزيلُإحدىُاملشايفُ،أوُبناءُعلىُتقريرُجلنةُطبيةُتعتمدهاُاجلامعة.
ج .معُمراعاةُإذاُزادتُمدةُاإلجازةُاملرضيةُاملتفرقةُكماُجاءُيفُ(أ)ُوُ(ب)ُمنُهذهُاملادةُيفُالسنةُ
فتخصمُاملدةُالزائدةُمنُرصيدُإجازتهُالسنويةُاملستحقةُللموظفُعنُتلكُالسنةُ،وإذاُاستنفدُ
إجازاتهُالسنويةُفتخصمُمنُراتبه.

املادة (:)27

إذاُزادتُمدةُمرضُاملوظفُعلىُشهرُ،عليهُأنُيقدمُتقريراًُبذلكُمنُاملرجعُالطيبُ،ويصدقُعليهُمنُ
اللجنةُالطبيةُيفُاجلامعةُ،وعلىُاملوظفُاملريضُيفُمجيعُاألحوالُأنُيعلمُرئيسهُاملباشرُمبرضهُ ،وعددُ
األايمُاليتُسيتغيبُفيهاُ،يفُأقربُفرصةُممكنةُ،علىُأنُالُتزيدُعلىُثالثةُأايمُمنُتغيبهُ،وتعتمدُمجيعُ
التقاريرُالطبيةُمنُاملرجعُالطيبُيفُاجلامعة.

املادة (:)28

إذاُمل ُيشف ُاملوظفُمن ُاملرض ُيف ُشهرُمن ُاتريخ ُمرضهُ ،وقدم ُتقارير ُطبية ُبذلكُ ،فتمدد ُإجازتهُ
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املرضيةُوتُصرفُرواتبهُوعالواتهُعلىُالشكلُاآليتُ:
أ .عنُالشهرينُاألولنيُمنُاملرضُيُصرفُراتبهُكامالًُمعُالعالوات.
ب .عنُالشهرينُالتالينيُمنُاملرضُيُصرفُنصفُراتبهُمعُنصفُالعالوات.
ج .يعاينُاملوظفُاملريضُبعدُمرورُأربعةُأشهرُمنُمرضهُمنُاللجنةُالطبيةُ،فإذاُتبنيُهلاُأنُاملرضُ
قابلُللشفاءُيفُأثناءُشهرينُآخرينُمتددُاإلجازةُاملرضيةُملدةُشهرينُ،وتكونُدونُراتب.
د .إذاُملُيشفُاملوظفُيفُأثناءُستةُأشهرُمنُاتريخُمرضهُحسبُالفقراتُالسابقةُ،تنتهيُخدماتهُ
بقرارُمنُالرئيس.
املادة (:)29

إذاُقررُاملرجعُالطيبُأنُاملوظفُأصيب ُيف ُأثناءُقيامهُبوظيفتهُ ،أوُبسببهاُدونُإمهالُمنهُيُنحُإجازةُ
مرضيةُبراتبُكاملُمعُالعالواتُ،طيلةُاملدةُالالزمةُلشفائهُ،علىُأالُتتجاوزُسنةُكاملةُ،فإذاُملُيشفُ
يفُأثناء ُالسنةُفتُ نهىُخدماتهُبقرارُمنُاملرجعُاملختصُيفُالتعينيُمعُمنحهُالتعويضُالذيُيستحقهُ
مبوجبُقانونُالعملُاألردين.

املادة (:)30

تستحقُاملوظفةُاحلاملُإجازةُوالدةُوأمومةُحسبُقانونُالعملُاألردين.
الفصل الثامن :واجبات املوظف والتزاماتهُ

املادة (:)31

علىُاملوظفُماُأييتُ:
أ .أن ُيقوم ُابملهام ُالوظيفية ُاملنصوص ُعليها ُيف ُالقواننيُ ،واألنظمةُ ،والتعليمات ُاخلاصة ُابجلامعةُ
والقراراتُالصادرةُعنهاُوأيُُواجباتُوظيفيةُيُكلفُهباُرمسياً.
ب .أنُيتنعُعنُالقيامُأبيُعملُيتعارضُمعُواجباتهُالوظيفيةُ،ويتوخىُاحملافظةُعلىُمصاحلُاجلامعةُ
وممتلكاهتاُ،وأمواهلا.
ج .أنُالُيقومُأبيُعملُإضايفُحلسابهُ،أوُحلسابُاآلخرُأبجرُ،إالُإبذنُخطيُمنُرئيسُاجلامعة.
د .أنُيتنعُعنُممارسةُأيُنشاطُحزيبُ،أوُسياسيُ،أوُطائفيُ،أوُإقليميُداخلُاجلامعة.
ه .أنُالُيقومُأبيُعملُمنُشأنهُاإلساءةُإىلُاجلامعةُ،أوُالعاملنيُفيها.
و .احملافظةُعلىُأسرارُالعمل.

املادة (:)32

إن ُخمالفة ُاملوظف ُلقانون ُاجلامعةُ ،أو ُأنظمتهاُ ،وتعليماهتاُ ،أو ُالقرارات ُاجلامعية ُاخلاصة ُبواجباتهُ
الوظيفيةُ،يُعرضهُلواحدةُمنُالعقوابتُالتأديبيةُاآلتيةُحسبُمقتضىُاحلالُ:
أ .التنبيهُشفوايًُأوُخطيُاً.
ب .اإلنذارُاألولُ.
ج .اإلنذارُالثاين.
د .اإلنذارُالنهائي.
ه .احلسمُمنُالراتبُملدةُالُتزيدُعلىُثالثةُأايمُلكلُخمالفة.
و .وقفُالزايدةُالسنوية.
ز .االستغناءُعنُاخلدمات.
ح .الُجيوزُفرضُأكثرُمنُعقوبةُواحدةُمنُالعقوابتُاملنصوصُعليهاُمنُهذهُاملادةُعلىُكلُخمالفةُ
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مسلكيةُواحدةُيرتكبهاُاملوظفُ،وتُفرضُعلىُاملوظفُالعقوبةُاألشدُُيفُحالُتكرارُاملخالفة.
املادة (:)33

تُددُصالحياتُفرضُالعقوابتُالتأديبيةُاملنصوصُعليهاُيفُاملادةُ(ُ)32منُهذاُالنظامُعلىُالنحوُ
اآليتُ:
أ .للعميدُ ،وملديرُالدائرةُ ،توقيعُالعقوبتنيُاملنصوصُعليهماُيفُالفقرتنيُ(أ)ُو(ب)ُمنُاملادةُ(ُ)32
علىُاملوظفنيُيفُدائرته.
ب .للعميدُ ،واملديرُ ،توقيعُعقوبةُالتنبيهُ ،أوُاإلنذارُاألولُعلىُأيُموظفُيعملُيفُكليتهُأوُدائرتهُ
وعلىُمنُيوازيهمُيفُالراتبُمنُاملوظفني.
ج .أماُابقيُالعقوابتُ،فهيُمنُصالحياتُالرئيس.

املادة (:)34

إذا ُنُ سبت ُإىلُموظف ُخمالفة ُلواجباته ُومهامه ُالوظيفيةُ ،فللرئيس ُقبل ُإحالته ُإىل ُاجمللس ُالتأدييب ُأنُ
يشكلُجلنةُللتحقيقُمنُثالثةُأشخاصُ،ويتوىلُرئيسُاللجنةُالدفاعُعنُتقريرهاُأمامُاجمللسُالتأدييبُ،
أوُإحالةُاملوظفُإىلُاجمللسُالتأدييبُمباشرة.

املادة (:)35

أ .إذاُأُقيمتُدعوىُجزائيةُضدُاملوظفُ ،فالُجيوزُاختاذُأيُإجراءاتُأتديبيةُحبقهُبسببُالتهمةُ
اجلزائيةُاملوجهةُإليهُقبلُصدورُاحلكمُالنهائيُيفُتلكُالدعوى.
ب .إنُصدورُالقرارُيفُالدعوىُاجلزائيةُبعدمُمسؤوليةُاملوظفُ ،أوُبتربئتهُمنُالتهمةُاجلزائيةُاملنسوبةُ
إليهُ،الُينعُمنُاختاذُاإلجراءاتُالتأديبيةُحبقهُمبقتضىُأحكامُهذاُالنظام.

املادة (:)36

أليُمرجعُخمتصُبتوقيعُالعقوابتُالتأديبيةُاملنصوصُعليهاُيفُهذاُالنظامُأنُحييلُاملوظفُإىلُمرجعُ
أعلىُلتوقيعُالعقوبةُاملناسبةُ،إذاُتبنيُلهُأنهُغريُخمتصُبتوقيعُتلكُالعقوبة.

املادة (:)37

أ .يُش ُّكل ُيف ُاجلامعة ُجملسان ُأتديبيان ُأحدمها ُابتدائيُ ،واآلخر ُاستئنايفُ ،ويتكون ُكل ُمنهما ُمنُ
رئيس ُوعضوين ُيعيُ نهم ُالرئيس ُملدة ُسنة ُقابلة ُللتجديدُ ،ويعقد ُكل ُمنهما ُجلساته ُبدعوة ُمنُ
رئيسه.
ب .الُتكونُجلساتُأيُمنُاجمللسنيُقانونيةُ،ماُملُحيضرهاُرئيسُاجمللسُوالعضوانُاآلخرانُ،وتكونُ
إجراءاهتماُوقراراهتماُسريةُ،ويتخذُكلُمنهماُقراراتهُابألكثرية.
ج .إذا ُمل ُيتمكن ُرئيس ُأي ُمن ُاجمللسني ُالتأديبينيُ ،أو ُأي ُمن ُأعضائهما ُمن ُحضور ُاالجتماعُ،
فينتدبُرئيسُاجلامعةُبديالًُعنهُطيلةُمدةُغيابه.
منُرئيسيُاجمللسنيُ،أوُأايُمنُأعضائهماُ،كماُجيوزُأليُمنُأعضاءُاجمللسنيُ
عفيُأايًُ ُ
ُ
د .للرئيسُأنُيُ
أنُيطلبُإعفاءهُمنُعضويةُاجمللس.

املادة (:)38

أ .يُبلُغُرئيسُاجمللسُالتأديب يُاملوظفُاحملالُإىلُاجمللسُالتأدييبُخطياًُابملخالفةُاملنسوبةُإليهُ،وذلكُ
قبلُاملوعدُاملعنيُالنعقادُاجمللسُالتأدييبُأبسبوعُعلىُاألقلُ،وللموظفُاحلقُيفُاالطالعُعلىُ
التحقيقاتُُ،وأنُحيضرُجلساتُاجمللسُللدفاعُعنُنفسه.
ب .ينعقدُاجمللسُالتأدييبُاالبتدائيُللنظرُيفُالقضيةُاحملالةُعليهُيف ُأسبوعنيُمنُاتريخُاإلحالةُعلىُ
األكثرُويرتتبُعليهُأنُيبتُفيهاُيفُشهرينُعلىُاألكثرُمنُذلكُالتاريخ.
ج .فيماُعداُعقوبةُاالستغناءُعنُاخلدمة ُ،تكونُقراراتُاجمللسُاالبتدائيُقطعيةُغريُقابلةُللطعنُأمامُ
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أيُجهة.
د .للرئيسُاحلقُيفُكفُ ُيدُاملوظفُاحملالُعلىُالتحقيقُ ،أوُإىلُاجمللسُالتأدييبُ،عنُالعملُيفُأثناءُ
لهُأنُيوقفُراتبهُ،وعالواتهُكلياًُأوُ
ُ
إجراءاتُالتحقيقُواحملاكمةُ،إىلُحنيُصدورُالقرارُالنهائيُ،و
جزئياً ُإىلُأنُيصدرُالقرارُالنهائيُحبقهُ،وتعاد ُلهُمجيعُحقوقهُاألدبيةُواملاليةُأبثرُرجعيُعندُ
براءته.
املادة (:)39

للرئيسُيفُحاالتُاستثنائيةُأنُينقلُأيُموظفُمنُوظيفتهُ،إىلُوظيفةُأخرىُيفُاجلامعة.

املادة (:)40

أ ُ .يُصدرُاجمللسُالتأدييبُاالبتدائيُقرارهُيفُالقضيةُمتضمناًُاألسبابُاليتُاستندُإليهاُ،وإذاُقضىُ
القرار ُبعقوبة ُاالستغناء ُ ،فللموظف ُاحملكوم ُعليه ُأن ُيستأنف ُذلك ُالقرار ُإىل ُاجمللس ُالتأدييبُ
االستئنايف ُخاللُمخسةُعشرُيوماًُمنُاتريخُتبليغهُ ،ويقدمُاالستئنافُبطلبُخطيُيسلمُإىلُ
مكتبُالرئيسُمقابلُإيصالُرمسيُبذلك
ب .1 ُ .يبلغُاملستأنفُمبوعدُجلسةُاجمللسُالتأدييبُاالستئنايفُقبلُأسبوعنيُعلىُاألقلُمنُاتريخُ
انعقادهاُ ،علىُأنُيبتُاجمللسُيفُاالستئنافُخاللُشهرينُعلىُاألكثرُمنُاتريخُورودهُ
ويكونُقرارهُقطعيُاً
 .2تتبعُأمامُاجمللسُاالستئنايفُاإلجراءاتُاملتبعةُأمامُاجمللسُالتأدييبُاالبتدائي.

املادة (:)41

أ .للموظفُتقدميُأيُبيناتُأمامُكلُمنُاجمللسنيُ ،مباُيفُذلكُاإلدالءُأبقوالهُواستجوابُالشهودُ
ومناقشتهم.
ب .يتوىلُالرئيسُالقيامُبتنفيذُالتعليماتُمجيعهاُ،املتعلقةُابلقضاايُالتأديبية.
ج .إذاُملُيتمكنُأيُمنُاجمللسنيُالتأديبينيُمنُإصدارُقرُارهُيف ُاملدةُاحملددةُيفُهذاُالنظامُ،عليهُأنُ
يبني ُأسباب ُذلك ُيف ُتقرير ُيرفع ُإىل ُالرئيس ُ ،وحيدد ُفيه ُالتاريخ ُالذي ُستنتهي ُبه ُاإلجراءاتُ
وإصدارُالقرارُ،وللرئيسُتديدُاملدةُوفقُمقتضىُاحلال.

املادة (:)42

إذاُرأىُالرئيسُ ،أوُاجمللسُالتأدييبُ ،أوُأيُجلنةُتقومُابلتحقيقُيفُأي ُخمالفةُأتديبيةُأنُاملخالفةُاليتُ
جيري ُالنظر ُوالتحقيق ُفيها ُتنطوي ُعلى ُجرية ُجزائيةُ ،فتحال ُالقضية ُمن ُالرئيس ُإىل ُاملدعي ُالعامُ
املختصُالختاذُاإلجراءاتُالقانونيةُبشأهناُ،وتوقفُاإلجراءاتُالتأديبيةُإىلُحنيُصدورُاحلكمُالنهائيُ
يفُالقضيةُاجلزائية.
الفصل التاسع :التقارير السنوية وتقييم األداءُ

املادة (:)43

أ .يتم ُتقييم ُأداءُاملوظف ُلألغراض ُاملنصوص ُعليها ُمجيعها ُيف ُهذا ُالنظام ُمبا ُيف ُذلك ُاستحقاقُ
الرتفيعُ،واستحقاقُالزايداتُالتشجيعيةُمبوجبُمنوذجُخاصُيقرهُالرئيس.
ب .يقدرُاألداءُالعامُللموظفُأبحدُالتقديراتُاآلتية(ُ:ممتازُ،جيدُجدُاًُ،جيدُ،متوسطُ،ضعيف).
ج .تُعدُالتقاريرُالسنويةُعنُاملوظفنيُيفُشهرُتشرينُالثاينُمنُكلُسنة.
د .يضعُالرئيسُاملباشرُالتقريرُالسنويُعنُاملوظفُ،ويرسلهُإىلُمديرُالشؤونُاإلدارية.
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املادة (:)44

أ .يُُوجُهُتنبيهُللموظفُالذيُيردُحبقهُتقريرُمتوسط.
ب .يُُوجُهُإنذارُأويلُللموظفُالذيُيردُحبقهُتقريرُضعيف.
ج .يُُوجُهُإنذارُهنائيُللموظفُالذيُيردُحبقهُتقريرانُمتتاليانُبتقديرُضعيف.
د .للرئيسُإهناءُخدماتُاملوظفُالذيُتردُعنهُثالثةُتقاريرُمتتاليةُبتقديرُضعيف.

املادة (:)45

الُجيوزُسُحُبُالتقريرُالسنويُللموظفُأوُتعديلهُبعدُإرسالهُإىلُدائرةُالشؤونُاإلداريةُ.
الفصل العاشر :انتهاء خدمة املوظف

املادة (:)46

ت عدُُخدمةُاملوظفُمنتهيةُيفُأيُمنُاحلاالتُالتاليةُ:
أ .الوفاةُ ،ويف ُهذه ُاحلالة ُتقوم ُاجلامعة ُبدفع ُراتبه ُوعالواته ُكاملةُ ،وتؤول ُإىل ُورثته ُالشرعيني ُعنُ
الشهرُالذيُتويفُفيهُ،ابإلضافةُإىلُإمجايلُراتبُشهرينُآخرينُ،عالوةُعلىُدفعُحقوقهُاألخرىُ
إنُوجدت.
ب .قبولُاستقالتهُ،وعليهُتقديهاُقبلُشهرُمنُذلكُ.
ج .فُقُدُالوظيفة.
د .االستغناءُعنُاخلدمة.
ه .بلوغهُسنُاخلامسةُوالستنيُمنُالعمرُ،وللرئيسُبناءُعلىُتنسيبُمنُالعميد/املديرُمتديدُخدمةُ
املوظفُسنةُفسنةُعلىُأالُيزيدُجمموعُمدةُالتمديدُعلىُمخسُسنوات.
و .العجزُعنُمواصلةُالعملُيفُاجلامعةُألسبابُصحيةُبناءًُعلىُتقريرُمنُاللجنةُالطبية.
ز .احلكمُإبدانةُاملوظفُجبنايةُأوُجنحةُماسةُابلشرف.

املادة (:)47

تُق ُّدم ُاالستقالة ُخطيُاًُ ،وتُقبلُ ،أو ُتُرفض ُخطياً ُبقرار ُمن ُاملرجع ُاملختصُ ،وعلى ُأن ُيصدر ُالقرارُ
ابلرفض ُأو ُالقبول ُيف ُثالثني ُيوماً ُمن ُاتريخ ُتقديهاُ ،وت عدُ ُمقبولة ُإذا ُمل ُيُبلغ ُاملوظف ُبقرار ُقبولُ
االستقالةُ،أوُرفضهاُيفُتلكُاملدةُ،وإذاُتركُالعملُقبلُتبليغهُقبولُاالستقالةُأوُرفضهاُأوُقبلُانقضاءُ
ثالثنيُيوماًُعلىُتقديهاُفي عدُُفاقداًُلوظيفته.

املادة (:)48

ي عدُ ُاملوظفُفاقداًُلوظيفتهُإذاُتغيبُعنُعملهُدونُسببُمشروعُ ،أكثرُمنُعشرينُيوماًُمتقطعةُيفُ
السنةُالواحدة ُ،أوُأكثرُمنُعشرةُأايمُمتتاليةُعلىُأنُيسبقُالفصلُإنذارُكتايبُيرسلُابلربيدُاملسجلُ
علىُعنوانهُ،ويُنشرُيفُإحدىُالصحفُاليوميةُاحملليةُملرةُواحدة.

املادة (:)49

أ .علىُاملوظفُالذيُتنتهيُخدمتهُيفُاجلامعةُأليُسببُمنُاألسبابُ ،أنُيسددُمجيعُالتزاماتهُ
املاليةُجتاههاُ،وأنُيردُمجيعُماُبعهدتهُمنُلوازمُقبلُتركهُالعمل.
ب .يعطىُاملوظفُالذيُتنتهيُخدماتهُيفُاجلامعةُشهادةُخدمةُوشهادةُبراءةُذمةُإذاُطلبهماُشريطةُ
أنُيسددُمجيعُالتزاماتهُامل اليةُجتاههاُ،ويردُمجيعُماُبعهدتهُمنُلوازمُقبلُتركهُالعملُ،ويقدمُبراءةُ
ذمةُمنُاجلامعةُ،ومنُضريبةُالدخل.
الفصل احلادي عشر :أحكام عامة
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املادة (:)50

الُيستحقُاملوظفُالذيُتنتهيُخدمتهُأيُمكافأةُيفُأيُمنُاحلاالتُاآلتيةُ:
أ .إذاُكانتُخدمتهُيفُاجلامعةُتقلُعنُثالثةُشهور.
ب .إذاُثبتُحبكمُقضائيُقطعيُمنُحمكمةُخمتصةُارتكابُاملوظفُجلرمُأوُجنحةُماسةُابلشرف.

املادة (:)51

إذاُثبتُأنُاملوظفُأصيبُبعاهةُبسببُقيامهُبوظيفتهُدونُتقصريُ،أوُإمهالُمنهُ،وثبتتُتلكُالعاهةُ
بقرارُمنُاملرجعُالطيبُاملعتمدُ ،وكانتُالعاهةُالُتولُدونُقيامهُبوظيفتهُفيصرفُلهُبقرارُمنُاجمللسُ
تعويضُمنُراتبهُالسنويُاألخريُيعادلُالعجزُالناشئُعنُالعاهة.

املادة (:)52

تُ ُّددُرواتبُاملوظفنيُ ،وعالواهتمُ ،وسائرُحقوقهمُوشؤوهنمُاملاليةُ ،مبوجبُنظامُالرواتبُ ،والعالواتُ
اخلاصُهبمُ،املعمولُبهُيفُاجلامعة.

املادة (:)53

معُمراعاةُأحكامُهذاُالنظامُ،تُطُبقُعلىُاملوظفنيُالشروطُالواردةُيفُعقودُاستخدامهمُ.

املادة (:)54

يُضُعُاملوظفونُألحكامُقانونُالعملُاألردينُيفُاحلاالتُاليتُملُيردُعليهاُنصُيفُهذاُالنظام.

املادة (:)55

للمجلسُبناءُعلىُتنسيبُالرئيسُ،اقرتاحُتغيريُ،أوُتعديلُ،أوُإضافةُ،أوُحذفُ،أوُتفسريُأيُفصلُ
أوُمادةُيفُهذاُالنظامُ،علىُأنُيتمُإقرارهاُمنُجملسُالتعليمُالعايل.

املادة (:)56

حيُدُدُالرئيسُساعاتُالعملُاملقررةُللعاملنيُيفُاجلامعة.

املادة (:)57

يُصدرُجملسُاجلامعةُالتعليماتُالتنفيذيةُ،والتنظيميةُلتطبيقُهذاُالنظام.

املادة (:)58

يُلغيُهذاُالنظامُأيُقراراتُ،أوُتعليماتُسابقةُ،تتعارضُمعُأحكامه.
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