نظام رقم (  ) 051لسنة 3112
نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية

صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( )35من قانون الجامعات األردنية الرسمية
رقم ( )23لسنة 3110

المادة (:)0
المادة (:)3

عدل بموجب نظام رقم ( )01لسنة 3112

يسمممى امملا النظممام ( نظممام الممموظفين فممي الجامعممة الهاشمممية لسممنة  ) 3112ويعمممل بم
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثمما وردت فمي املا النظمام المعماني الملصصمة لهما

أدناه ما لم تدل القرينة على غير للك:

الجامعة

المجلس

 :الجامعة الهاشمية .

 :مجلس عمداء الجامعة .

الرئيس

 :رئيس الجامعة .

الوحدة

 :الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل اإلداري أو الفني أو

المدائرة

 :أي دائمرة فممي الجامعممة مسمتقلة أو مرتبطممة بالوحممدة وتشمممل

العميد

 :عميد الكلية أو المعهد أو أي نشاط جامعي .
اللدمي  ،وتشتمل على دائرتين فأكثر .
على شعبتين فأكثر .

الشعبة

 :جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فأكثر .

الفرع

 :جزء من الشعبة .

اللجنة

المدير

الموظم

 :لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب الا النظام .
 :مدير أي وحدة أو دائرة في الجامعة .

 :الشمملا المعممين بقمرار مممن المرجممف الملممتا وفقمما إلحكممام
الا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيالت وظائ

الجامعم م ممة بمم م ممن فم م ممي للم م ممك مسم م مماعد التم م ممدريس أو البح م م م
والموظم

المعممين ب ارتممب شممهري مقطمموع والموظم

المعممين

بعقممد وي يشمممل للممك المسممتلدم بممأجور يوميممة المملي تسممري
جدول تشكيالت الوظائ
المرجف الطبي
المادة (:)2

علي أحكام قانون العمل األردني النافل المفعول .

 :بيان بأسماء الوظائ

وعدداا ودرجاتها يصدره المجلس

في بداية كل سنة مالية .

 :اللجنة الطبية المعتمدة في الجامعة .

تسري أحكام الا النظمام علمى جميمف المموظفين العماملين فمي الجامعمة أو فمي أي معهمد
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المادة (:)2

أو مركز أو مؤسسة ألرى يتبف أي منها للجامعة باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية.
يقسم الموظفون في الجامعة إلى :

أ  .الم مموظفين المص ممنفين  :وا ممم ال مملين يعين ممون ف ممي وظ ممائ
مسمياتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيالت الوظائ

.

مص ممنفة ودائم ممة والمبين ممة

ب .الموظفين غير المصنفين  :وام اللين يعينون برواتب مقطوعة فمي وظمائ
مدرجة في جدول تشكيالت الوظائ

.

دائممة

ج .الممموظفين بعقممود  :واممم المملين يعينممون لمممدة محممددة بموجممب عقممود تبممرم بيممنهم وبممين
الجامعممة ممثلممة برئيسممها وتطبم علمميهم اإلحكممام والشممروط المواردة فممي العقممود فممي جميممف

األمممور المتعلقممة بممرواتبهم عالواتهممم واجممازتهم ونقلهممم وانتهمماء لممدماتهم وغيرامما وتسممري
علمميهم أحكممام امملا النظممام بالقممدر المملي ي تتعممار
المادة (:)5

مممف اإلحكممام والشممروط ال مواردة فممي

عقود استلدامهم وفي غير الحايت التي لم يرد عليها نا صريح في تلك العقود .

أ  .لل مرئيس تكلي م

أشمملاا بالعمممل فممي الجامعممة لسمماعات محممددة أو تعييممنهم بممأجور

يومية لمدة محددة وتطب عليهم أحكام قانون العمل األردني المعمول ب .

ب .للرئيس تعيين أشلاا بصفة مؤقتة على حساب األمانات أو على أي مشروع ل
ملصص ممات ف ممي موازن ممة الجامع ممة بم مما ف ممي لل ممك ملصص ممات البحم م

أو أي مش مماريف

ألممرى ،وتصممر مسممتحقاتهم الماليممة مممن تلممك الملصصممات أو مممن حسمماب األمانممات،
وتنتهي لدماتهم بانتهاء المشاريف أو باستنفال الملصصات .

المادة (:)2

أ  .تحم ممدد مسم ممميات الوظم ممائ
تشكيالت الوظائ .

وشم ممروط إش م م الها ودرجاتهم مما ورواتبهم مما بموجم ممب جم ممدول

ب .يك ممون تسلس ممل ال ممدرجات وفئاته مما وفق مما للس مملم الم موارد ف ممي نظ ممام الروات ممب والع ممالوات
للعاملين في الجامعة المعمول ب .

المادة (:)7

التعيين

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون-:

أ  .أردنيا.

ب .أتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية.

ج .حائ از على المؤاالت واللبرات المطلوب توافراا إلش ال اله الوظيفة.

د  .لاليمما مممن األم م ار

والعااممات البدنيممة والعقليممة بموجممب ق مرار مممن المرجممف الطبممي،

ويجمموز للمرجممف الملممتا تعيممين مممن ي تت موافر في م اللياقممة الصممحية الكاملممة ،إلا كممان

قاد ار على القيام بالعمل وبما ي يتعار

مف متطلبات السالمة العامة.

ام .حسن السيرة والسلوك .

و .غيممر محكمموم عليم بجنايممة ( باسممتثناء الجمرائم السياسممية ) أو بجنحممة مللممة بالشممر

المادة (:)8

أو األمانة أو اآلداب العامة.

يجوز تعيمين غيمر األردنمي بموجمب عقمد إلا لمم يكمن انماك أردنمي تتموافر فيم باإلضمافة
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إلى المؤاالت المطلوبمة إلشم ال الوظيفمة الشمروط المنصموا عليهما فمي الفقمرات (ب)
و(ج) و(د) و(ام م) و(و) مممن المممادة ( )7م ممن امملا النظممام عل ممى أن ت ارعممى فممي تعيينم م

المادة (:)1

التشريعات المعمول بها في المملكة .
يممدرج عمممر الموظ م

اعتبر الموظ

فممي ق مرار تعيين م ألول م مرة ،والا كممان يمموم ويدت م غيممر معممرو

من مواليد اليوم األول من شمهر كمانون الثماني ممن سمنة المويدة وتعتبمر

الوثيقممة الرسمممية اللاصممة بعمممر الموظ م

المقدمممة عنممد التعيممين غيممر قابلممة للت ييممر أو

التعديل مهما كانت األسباب وللك ل ايات التعيين.
المادة (:)01

أ  .تشمكل فمي الجامعممة لجنمة تسمممى ( لجنمة شممؤون المموظفين ) برئاسممة المرئيس أو مممن
يسمي من نواب وعضوية كل من-:

 .0اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
 .3العميد أو المدير الملتا عند بح

 .2مدير شؤون العاملين في الجامعة .

الحايت التي ل عالقة بها.

ب .0 .تتولى اللجنة التنسميب إلمى المرجمف الملمتا بتعيمين الموظم

وتعديل أوضاع والنظر في األمور األلرى المتعلقة بشؤون الوظيفية.

وتثبيتم وترفيعم

 .3يجمموز لل مرئيس ايسممتئناس ب مرأي اللجنممة لتعيممين العمماملين لمممدة محممددة بمكاف م ت أو
بأجور يومية.

ج .تجتمف اللجنة بدعوة من رئيسها وفي حمال غيابم أو غيماب أي ممن أعضمائها يحمل
محل من يقوم بعمل رسميا ويتكون النصاب القانوني يجتماعاتها بحضور مما ي يقمل

عن أغلبية أعضائها بممن فميهم رئيسمها وتتلمل ق ارراتهما بأكثريمة أصموات أعضمائها علمى
األقل .

د  .يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة أمين سر لهله اللجنمة يتمولى إعمداد جمدول
أعماله مما وال ممدعوى يجتماعاته مما وت ممدوين محاض ممر جلس مماتها وت ممدوين ق ارراته مما ومتابع ممة

المادة (:)00

تنفيلاا وحفظ الوثائ والسجالت اللاصة بها.

أ  .يعين موظفمو الدرجمة األولمى وممن امم فمي سمويتهم ممن حيم
بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

ال ارتمب ممن المموظفين

ب .يعمممين موظفم ممو الم ممدرجات األلم ممرى ومم ممن ام ممم فم ممي سم ممويتهم مم ممن حي م م
الموظفين بعقود بقرار من الرئيس أو من تفو

المادة (:)03

ال ارتم ممب مم ممن

إلي اله الصالحية بناء على تنسميب

اللجنة.

أ  .يتم تعيين الموظفين في المناصب اإلدارية في الجامعة على النحو التالي:
 .0مدير الوحدة ومدير الدائرة بقرار من الرئيس.
 .3الموظ م

المدير.

فممي منصممب إداري آلممر بق مرار مممن ال مرئيس بنمماء علممى تنس ميب العميممد أو

ب .يشممترط ف مميمن يعممين ف ممي وظيفممة م ممدير أو نائممب م ممدير أو مسمماعد م ممدير أن يك ممون
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حاصال على الدرجة الجامعية األولى حدا أدنى .

ج .تكون مدة تعيين الموظ
المادة (:)02

أ  .يكون الموظ

ب .يجمموز تصممني

في أي منصب إداري سنتين قابلة للتجديد.

غير المثبت في اللدمة الدائمة تحت التجربة .

المعممين بعقممد ألا أمضممى أربممف سممنوات لدمممة متصمملة فممي

الموظم

الجامعة على أن يتم تقييم لالل اله الممدة ممرة كمل سمتة أشمهر وفم اينممولج المعمد

لهمله ال ايمة علممى أن ينظمر المرجمف الملممتا فمي أمممر تصمنيف قبمل شممهرين ممن انتهمماء

المممدة والا لممم يصممدر ق مرار بتصممنيف فيسممتمر فممي عمل م بعقممد وينظممر فممي تصممنيف سممنة
فسنة .

المصن

ج .إلا أمضى الموظ

سنتين متصملتين فينظمر فمي أممر تثبيتم قبمل شمهرين

من انتهاء امله الممدة والا لمم يصمدر قمرار بتثبيتم فينظمر المرجمف الملمتا بمأمر تثبيتم

سنة فسنة.

د  .يممتم إنهمماء لدمممة الموظ م

بق مرار مممن المرجممف الملممتا فممي أي وقممت لممالل مممدة

التجربة ودون بيان األسباب.
ام م .يلضممف الموظ م

المملي تممتم إعممادة تعيين م فممي الجامعممة بعممد أن تممرك اللدمممة فيهمما

للتجربممة مممن جديممد وفقمما ألحكممام امملا النظممام س مواء أكممان مثبتمما أم غيممر مثبممت قبممل تممرك
اللدمة وي يعطى الموظ

في اله الحالة درجة أعلى أو راتبا يزيد عمما كمان يتقاضماه

إي إلا حص ممل عل ممى مؤا ممل علم ممي جدي ممد أو لبممرة عملي ممة إض ممافية تعت ممر ب ممأي منهم مما
الجامعة .

و .تعتبر مدة التجربة للموظ

المادة (:)02

لدمة فعلية ل .

أ  .تؤلل بعين ايعتبار عنمد تعيمين الموظم

فمي الجامعمة ألول ممرة أي لبمرات سمابقة

كممان ق ممد اكتس ممبها بع ممد حص ممول عل ممى المؤا ممل العلم ممي األدن ممى المطل مموب للوظيف ممة وفق مما

للشروط التالية:

 .0أن تكون اللبرات متعلقة بنوع العمل اللي يسند إلي في الجامعة.

 .3أن تحسمب سممنوات اللبمرة المتلصصممة فمي مجممال العممل بعممد المؤامل العلمممي المملي
عين بموجب على أسماس زيمادة سمنوية واحمدة عمن كمل سمنة لبمرة ممن السمنوات اللممس

األولى وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتين من اللبرة بعمد للمك ويجموز أن تحسمب ممدة
اللبرة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة على أن ي تزيمد سمنوات اللبمرة التمي سميتم

احتسابها على عشر سنوات.

ب .إلا لممم تتموافر الدرجممة التممي يسممتحقها طالممب التعيممين فممي جممدول تشممكيالت الوظممائ
فيجوز تعيين في أعلى مربوط الدرجة األدنى مباشرة على أن يشار إلى للمك فمي قمرار

التعيين وتعديل درجت للدرجة المستحقة عند ش وراا أو استحداثها.

ج .ي تحسم ممب سم ممنوات اللب م مرة التم ممي سم ممبقت الحصم ممول علم ممى المؤام ممل العلمم ممي األدنم ممى
المطلوب للوظيفة التي تم التعيين على أساسها.
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د  .يجوز للرئيس بناء على تنسيب اللجنمة فمي حمايت اسمتثنائية مبمررة حسماب سمنوات
لبرة للموظ

تزيد على الحد األعلى المنصوا علي فمي الفقمرة (ب) ممن امله الممادة

إلا كان ممت لبم مرة الموظم م

الس ممابقة ف ممي العم ممل الج ممامعي أو م ممن اللبم مرات المتلصص ممة

النادرة وكانت الجامعة في حاجة إلى اله اللبرات.

ام .يجموز فمي حمايت اسمتثنائية مبمررة يقمدراا المرئيس صمر النظمر عمن شمرط المؤامل
الفنية وايكتفاء بالمؤال الفني أو الكفماءة وبماللبرة

العلمي ل ايات التعيين في الوظائ

في مجال التلصا على أن يتم تقمديراا وفقما لتعليممات لاصمة يصمدراا المرئيس بنماء
المادة (:)05

على تنسيب اللجنة.

أ  .ي يجمموز للموظ م

ايلتحمما بممأي برنممامد د ارسممي يممؤدي إلممى حصممول علممى مؤاممل

علمي أعلى من المؤال اللي عين على أساس أو على مؤال آلمر إي بموافقمة لطيمة

من الرئيس.

ب .م ممف م ارع مماة أحك ممام الفقم مرة (أ) م ممن ا ممله الم ممادة  ،إلا حص ممل الموظم م

عل ممى مؤا ممل

جامعي جديد تعتر ب الجامعمة فمي مجمال عملم فيجموز بقمرار ممن المرئيس بنماء علمى

تنسميب ممن اللجنمة تعممديل درجتم وراتبم بممما يتناسمب ممف المؤاممل الجديمد وفقما لتعليمممات
يصدراا الرئيس لهله ال اية.
المادة (:)02

يجوز نقل الموظ

الترفيع والحوافز التشجيعية

بترفيع من درجة إلمى درجمة أعلمى أو نقلم ممن فئمة إلمى فئمة أعلمى

ضمن الدرجة نفسها وفقا لسلم الرواتمب المنصموا عليم فمي نظمام الرواتمب والعمالوات

في الجامعة المعمول ب إلا توافرت الشروط التالية:
أ  .درجة شاغرة ل في جدول تشكيالت الوظائ .

ب .أن ي يقممل تقممديره فممي التقريممر السممنوي عممن ( جيممد جممدا ) لممالل السممنتين األليمرتين
لنقل .

ج .إلا لم توقف علي أي عقوبة من العقوبات المنصموا عليهما فمي املا النظمام لمالل

السنتين األليرتين السابقتين لتاريخ استحقاق الترفيف.
المادة (:)07
المادة (:)08
المادة (:)01

يتم ترفيف الموظ

وفقا إلجراءات التعيين المنصوا عليها في الا النظام.

تمممنح الزيممادة السممنوية للموظ م

عنممد اسممتحقاقها ممما لممم يصممدر ق مرار بحجبهمما عن م وف م

أحكام الا النظام.

يجوز للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير الملتا منح الموظ

المتميز زيادة

تشجيعية في الراتب تعادل زيادة سنوية واحدة على أن ي تؤدي اله الزيادة عند منحها

إلممى ترفيع م وي تعطممى ل م أكثممر مممن زيممادة تشممجيعية واحممدة فممي الدرجممة وتمممنح ل م اممله
الزيادة عند استحقاق الزيادة السنوية وفقا لتعليمات لاصة يصدراا الرئيس .

المادة (:)31

النقل واالنتداب والوكالة واإلعارة

أ  .ينقل المدير من وظيفة إلى ألرى بقرار من الرئيس .
5

ب .ينقممل نائممب المممدير ومسمماعد المممدير مممن وظيفممة إلممى ألممرى دالممل الوحممدة أو الممدائرة
بق مرار مممن ال مرئيس بنمماء علممى تنس ميب مممن ال مرئيس المباشممر .أممما إلا كممان النقممل لممارج

الوحدة أو الدائرة فيتم بقرار من الرئيس بعد ايستئناس برأي الرئيس المباشر للموظ ،
والرئيس المباشر في الكلية أو الوحدة التي سينقل إليها.

ج .ينقممل الموظم

مممن كليممة أو وحممدة أو دائمرة إلممى ألممرى بقمرار مممن المرئيس بنمماء علممى

تنسيب مشترك ممن عميمد الكليمة أو ممدير الوحمدة أو المدائرة المنقمول منهما وعميمد الكليمة

أو مممدير الوحممدة أو الممدائرة التممي سممينقل إليهمما  ،اممما النقممل مممن وظيفممة إلممى ألممرى ضمممن
الكلية أو الوحدة أو الدائرة فيتم بقرار من الرئيس .

د  .ي يجمموز أن يممؤثر نقممل الموظ م
المادة (:)30

فممي جميممف الحممايت المنصمموا عليهمما فممي اممله

المادة على درجت وراتب اللي يستحق .

أ  .لل مرئيس بنمماء علممى تنس ميب العميممد أو المممدير الملممتا أن ينتممدب الموظ م
بأعمال وظيفة ألرى دالل الجامعة لممدة ي تزيمد ممدتها علمى ثمال

للقيممام

سمنوات تجمدد سمنة

فسممنة  ،وي يجمموز انتدابم ممرة ألممرى إلممى أي وظيفممة إي بعممد مممرور ثممال

انتهاء انتداب في المرة السابقة.

سممنوات علممى

ب .لل مرئيس بنمماء علممى تنس ميب العميممد أو مممدير الوحممدة الملممتا ان ينتممدب الموظ م

سمنوات شمريطة أن

للقيام بأعمال وظيفة ألرى لارج الجامعمة لممدة ي تزيمد علمى ثمال

تكون قد مضت على لدمت الفعلية في الجامعة مدة لممس سمنوات متصملة وان يكمون

المادة (:)33

مثبتا في اللدمة.

يتقاض م ممى الموظم م م

المنت م ممدب دال م ممل الجامع م ممة راتبم م م وعالواتم م م الت م ممي يس م ممتحقها م م ممن

ملصصممات الوظيفممة التممي انتممدب منهمما  ،والا كممان اينتممداب لممارج الجامعممة فتتحمممل

الجهة المنتدب إليها راتب وعالوات كافة  ،وتعتبر مدة انتداب جمزءا ممن لدمتم الفعليمة

في الجامعة ألغ ار
المادة (:)32
المادة (:)32

الترفيمف وايقدميمة وايدلمار  ،علمى أن يسمتمر الموظم

فمي دفمف

مساامت في صندو ايدلار.

إلا ش م رت أي وظيفممة أو ت يممب شمماغلها ألي سممبب مشممروع فيجمموز بق مرار مممن المرجممف
الملتا بالتعيين تكلي

موظ

آلر للقيام بمهام تلك الوظيفة وأعمالها بالوكالة.

أ  .للمرئيس بنمماء علممى تنسميب العميممد أو مممدير الوحممدة أو مممدير الممدائرة الملممتا إعممارة
أي موظم

للعمممل لممارج الجامعممة شمريطة أن يكممون مثبتمما فممي اللدمممة الدائمممة وأمضممى

لمس سنوات فعلية متصلة على أن ي تتجاوز مدة اإلعارة ثال

ب .تعتبمر ممدة إعمارة الموظم

جمزءا ممن لدمتم الفعليممة فمي الجامعمة ألغم ار

وايقدمية والمكافأة وايدلمار علمى أن يسمتمر الموظم

ايدلار لالل مدة إعارت .

الترفيممف

فمي دفمف مسماامت فمي صمندو

ج .ي تتحمل الجامعة أي رواتب وعالوات لالل إعارة الموظ

د  .ي تجوز إعارة الموظ

سنوات.

.

مرة ألرى إي بعد انقضاء لمس سنوات على األقمل علمى
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المادة (:)35

انتهاء إعارت السابقة وعودت إلى العمل.

مف م ارعماة أحكمام املا النظمام  ،للجامعمة أن تسمتعير للعممل فيهما مموظفين ممن المو ازرات
والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطب عليهم أحكام المادة ( )00من الا النظام .

المادة (:)32

أ  .يستح الموظ

اإلجازات

اإلجازة السنوية التالية :

 .0ثالثين يوما إلا كان من موظفي الدرجة األولى أو الدرجة الثانية .
 .3واحد وعشرين يوما إلا كان من موظفي الدرجات األلرى .

ب .تحسب اإلجازة السنوية ابتداء من اليوم األول من شهر كانون الثاني من كل سمنة
إجازة نسبية عن المدة التي تقف بين تاريخ

تلي تاريخ التعيين على أن تحسب للموظ

مباش مرت العمممل بعممد التعيممين وابتممداء السممنة التاليممة وفممي جميممف األح موال ي يجمموز جمممف

اإلجازات ألكثر من سنتين متتاليتين .
ج .يسمتح الموظم
ظرو

إجازتم السممنوية دفعمة واحممدة ويجموز منحهمما لم مجمزاة إلا سمممحت

العمل بللك  ،وتحسب أيام األعياد والعطل الرسمية من اإلجمازة إلا وقعمت فمي

أثنائها ويستح الموظ

راتب وعالوات كاملة عن مدة اإلجازة السنوية.

المادة (:)37

إلا انتهت لدمة الموظ

في الجامعة ب يمر العمزل أو فقمد الوظيفمة فيصمر لم ال ارتمب

المادة (:)38

أ  .يستح موظفو الدرجة األولى والمديرون اإلجازة بقرار من الرئيس.

والعالوات عن مدة اإلجازة التي كان يستحقها عند انتهاء لدمت .

ب .يستح موظفو الدرجات األلرى والمستلدمون باألجور اليومية اإلجمازة بقمرار ممن
العميد أو المدير الملتا بناء على تنسيب من رئيس المباشر.

المادة (:)31

أ  .لل مرئيس بعممد الممل رأي العميممد أو المممدير الملممتا أن يمممنح الموظ م

المثبممت فممي

اللدم ممة الفعلي ممة إج ممازة دون ارت ممب لم ممدة س ممنة واح ممدة قابل ممة للتمدي ممد بحيم م

ي تزي ممد ف ممي

اللدمممة الدائمممة فممي الجامعممة المملي أمضممى مممدة ي تقممل عممن سممت سممنوات متصمملة فممي
مجموعها على ثال

سنوات  ،وي يمنح الموظ

إجمازة ثانيمة إي بعمد ممرور مثلمي ممدة

اإلجازة على عودت للعمل في الجامعة بعد انقضاء اإلجازة السابقة .
ب .ي تعتبر اإلجازة دون ارتمب التمي تممنح ألي موظم
من اإلغ ار

جمزءا ممن لدمتم ألي غمر

بما في للك ايقدمية والزيادة السنوية والترفيف والمكافأة وايدلار .

المادة (:)21

يجوز أن تتبف مدة اإلعارة أو اينتداب اللارجي إجمازة دون ارتمب أو بمالعكس علمى أن

المادة (:)20

اللي استنفل إجازت السنوية إجازة اضط اررية

ي تزيد في مجموعها على لمس سنوات .

أ  .يجوز للمرجف الملتا منح الموظ

براتب كامل ي تزيد مدتها على سبعة أيام ولمرة واحدة في السمنة(.تم وقم
مال ععممذ قمرار لجعم
هم ا اللممادة لحممين تعممديل نظمما اللمموظعين فممً الجالعممة حنم ج
( )7102/0/01فً اجتلاعه رق ( )7102/0تاريخ .)7102/07/01

ب .يج م مموز للمرج م ممف المل م ممتا م م ممنح الموظم م م
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العلمل حكحكما

الجالعممة

الممرق

ال م مملي اس م ممتنفل إجازتم م م الس م ممنوية إج م ممازة

اضط اررية دون راتب ي تزيد مدتها على أربعة أسابيف.

ج .تعتبممر اإلجممازة دون ارتممب المنصمموا عليهمما فممي الفقمرة (ب) مممن اممله المممادة لدمممة
الزيادة السنوية والترفيف والمكافأة وايدلار .

مقبولة ألغ ار

د  .للمرئيس فممي حممايت اسممتثنائية يقممدراا مممنح الموظ م

إجممازة دون ارتممب لمممدة ي تزيممد

علممى ثالثممة أشممهر ،وي تحسممب اممله اإلجممازة لدمممة مقبولممة ألغ م ار

المادة (:)23

السنوية والترفيف والمكافأة وايدلار.

ايقدميممة والزيممادة

لل مرئيس بنمماء علممى تنس ميب مممن العميممد أو المممدير الملممتا مممنح الموظ م

إجممازة ألداء

فريضممة الحممد لمممدة ي تزيممد علممى واحممد وعش مرين يوممما  ،وي تمممنح اممله اإلجممازة إي م مرة

واحدة طيلة مدة لدمت في الجامعة.
المادة (:)22

بتوصمية ممن المرجمف الطبمي المعتممد فمي الجامعمة  ،إجمازة

أ  .يجوز أن يمنح الموظ

مرضممية متفرقممة ي يزيممد مجموعهمما علممى سممبعة أيممام فممي السممنة  ،والا زادت مممدة اإلجممازة
المرضية المتفرقة على سبعة أيمام فمي السمنة فتلصمم الممدة ال ازئمدة ممن اإلجمازة السمنوية

المسمتحقة للموظم

عمن تلمك السمنة  ،والا اسمتنفل إجازتم السمنوية فتلصمم الممدة ال ازئممدة

ب .يمنح الموظ

إجازة مرضية متصلة إلا زادت على سبعة أيمام ولمم تتجماوز ثالثمين

من راتب .

يوممما بنمماء علممى تقريممر طبممي معتمممد مممن المرجممف الطبممي وي تلصممم اممله اإلجممازة مممن

إجازت السنوية .
ج .إلا لممم يش م

مممن المممر

الموظ م

لممالل ثالثممين يوممما مممن تمماريخ مرض م فتمممدد

إجازتم المرضممية للمممدة التمي ي ارامما المرجممف الطبممي ضمرورية  ،وعلممى المرجممف الطبممي أن
يحممدد فممي تقمماريره المممدة التممي يممرى أنهمما كافيممة لشممفاء الموظم
الموظ

 ،والا قممرر إعممادة فحمما

بعد انقضاء تلك المدة فال يسمح ل بالقيام بمهام وظيفتم إي إلا قمرر المرجمف

الطبي مقدرت على للك بعد إعادة الفحا .
المادة (:)22

أ  .يتقاضى الموظ

المجاز من المرجف الطبي عن إجازت المرضية ما يلي :

 .0راتب كامال مف العالوات التي يستحقها عن األشهر األربعة األولى من مرض .
 .3نص

راتب مف نص

ب .يعمماد فحمما الموظم

العالوات عن األشهر األربعة التي تليها .

بعممد مممرور ثمانيممة أشممهر علممى مرضم مممن المرجممف الطبممي ،

فممالا تبممين ان م قابممل للشممفاء لممالل أربعممة أشممهر ألممرى  ،فيتقاضممى ربممف راتب م م مف ربممف
العالوات لالل اله المدة .
ج .إلا لم يش

الموظم

لمالل اثنمي عشمر شمه ار ممن بمدء إجازتم المرضمية،

الممري

فتنهى لدمات بقرار من المرجف الملتا بالتعيين .

د  .تعتبممر اإلجممازة المرضممية المنصمموا عليهمما فممي اممله المممادة لدمممة فعليممة للموظ م
ألي غممر

مممن األغ م ار

بممما فممي للممك ايقدميممة والزيممادة السممنوية والترفي مف والمكافممأة
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المادة (:)25

وايدلار .

أصميب بحماد

إلا قرر المرجمف الطبمي أن الموظم

أثنماء قيامم بوظيفتم أو

أو ممر

بسمببها دون إامممال منم فيسممتح إجممازة مرضممية ب ارتمب كامممل مممف العممالوات طيلممة المممدة

الالزمممة لشممفائ علممى إي تتجمماوز سممنة كاملممة  ،فممالا لممم يشم

لممالل السممنة يعطممى سممتة

العمالوات فمالا لمم يشم

لاللهما تنهمى لدماتم ممن

ال ارتمب ونصم

أشهر ألرى بنص

المرجممف الملممتا بممالتعيين وتسممري علي م فممي اممله الحالممة أحكممام الفق مرة (ج) مممن المممادة

( )22من الا النظام .
المادة (:)22

المادة (:)27

الموفمد فمي بعثمة علميمة أو تدريبيمة تزيمد ممدتها علمى سمتة أشمهر أو

ي يستح الموظ

المجمماز إجممازة مرضممية طويلممة أو الموظ م

المعممار أو الموظ م

الموقممو

عممن العمممل

إجازة سنوية عن مدة بعثت أو إجازت المرضية أو إعارت أو إيقاف عن العمل .
بمممر

أ  .إلا أصمميب الموظم

واممو فممي مهمممة رسمممية لممارج المملكممة أو إثنمماء غياب م

عنها بصورة قانونية فيستح إجازة مرضية ي تتجاوز سمبعة أيمام بنماء علمى تقريمر ممن

طبيب واحد وعلى الموظ

في اله الحالة أن يعلم دائرت برقيا أو بمأي وسميلة اتصمال

ألرى بمرض وان يرسل إليها التقرير الطبي اللي حصل علي بأسرع وقت ممكن .
الموظ

ب .إلا زادت مدة مر

واو لمارج المملكمة علمى سمبعة أيمام فعليم الحصمول

على تقرير طبي باستمرار مرض موقف ممن طبيمب أو مستشمفى ومصمد ممن الم ارجمف

الرسمممية فممي لممارج المملكممة  ،إن وجممدت  ،وان يعلممم دائرت م بوضممع المرضممي ويرسممل
إليهمما التقممارير الطبي ممة التممي حص ممل عليهمما بأسممرع وق ممت ممكممن لعرض ممها علممى المرج ممف
الطبي الملتا للنظر في قبولها أو رفضها  ،على أن يقدم نفس للفحا فور عودت

المادة (:)28

إلى المملكة لدى المرجف الطبي .

أ  .مف مراعاة أحكام الفقرة (ب) ممن امله الممادة  ،تطبم علمى المموظفين بعقمود أحكمام
اإلجازات الواردة في الا النظام ويعاملون معاملة المموظفين الملين امم فمي سمويتهم ممن
حي

الراتب ما لم ينا على غير للك في عقود استلدامهم .

ب .يستح الموظ

بعقد المجاز إجازة مرضية ما يلي :

 .0راتب كامال مف العالوات عن الشهرين األول والثاني من مرض .
 .3نص

راتب مف نص

ج .إلا لممم يش م

الموظ م

العالوات عن الشهرين الثال

الم مري

والرابف التي تليها .

المعممين بعقممد مممن مرض م لممالل أربعممة أشممهر مممن

تاريخ مرض  ،فيحال إلى المرجف الطبي الملي لم الحم فمي إعطائم إجمازة مرضمية ي
تتج مماوز ش ممهرين دون ارت ممب وع ممالوات  ،والا ل ممم يشم م

حكما.

المادة (:)21

د .إلا انتهى عقد الموظ

بعم مد لل ممك فيعتب ممر عق ممده منتهي مما

أثناء مدة مرض فتسري علي أحكام اله المادة.

أ  .تستح المرأة الحامل الموظفمة لمدى الجامعمة إجمازة أموممة قبمل المويدة وبعمداا لممدة
عشرة أسابيف متصلة براتب كامل مف العالوات التي تستحقها  ،وللمك بنماء علمى تقريمر
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طبي مصد من المرجف الطبي على أن ي تقل المدة بعد الويدة عن ستة أسابيف .

ب .ي تؤثر إجازة األمومة على استحقا الموظفة إلجازتها السنوية .

ج .للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء إجازة األمومة ولالل سنة من للك التماريخ

الح م فممي الحصممول علممى مممدة أو مممدد بقصممد إرضمماع وليممداا ي يزيممد مجموعهمما علممى
سمماعة فممي اليمموم الواحممد وفم ترتيبممات يقررامما المرئيس وبموجممب تعليمممات يصممدراا لهممله
ال اية  ،وفي جميف األحوال لها أن تألل لهلا ال ر

إجازة دون راتب لمدة أو لممدتين

ي يزيد مجموعها على سمنة ممن تماريخ انتهماء إجمازة األموممة  ،وي تحسمب امله اإلجمازة

لدمة مقبولة ألغ ار
المادة (:)21

علممى الموظم

الترفيف وايقدمية والمكافأة وايدلار والزيادة السنوية.

واجحات اللوظ

القيممام بالمهممام والواجبممات المنوطممة بم والتقيممد بأحكممام القموانين واألنظمممة

والتعليمات والق اررات المعمول بها في الجامعة وعلي :

أ  .القيممام بنفس م بمتطلبممات الوظيفممة وتك مريس جميممف أوقممات الممدوام الرسمممي لهمما ويجمموز
تكليف بالعمل أكثر من الساعات المقررة لللك الدوام بمما فمي للمك أيمام العطمل الرسممية

إلا اقتضت المصلحة للمك  ،وللمرئيس فمي حمايت مبمررة أن يقمرر صمر مكافمأة ماليمة
ل مقابل للك العمل .

ب .التصممر بممأدب وكياسممة مممف رؤسممائ ومرؤوسممي وزمالئ م وفممي تعامل م مممف جميممف
العاملين في الجامعة والطلبة والمواطنين .

ج .تأدي ممة واجباتم م بدق ممة ونش مماط وس ممرعة وأمان ممة  ،وتنفي ممل أوام ممر رؤس ممائ وتوجيه مماتهم،
ومراعاة التسلسل اإلداري في اتصايت الوظيفية .

د  .المحافظمممة علم ممى مصم ممالح الجامعمممة وممتلكاتهم مما وأموالهم مما وع ممدم التف م مريط بم ممأي مم ممن

حقوقه مما ،وتبلي ممي رئيس م م المباش ممر عمممن ك ممل تج مماوز عليهممما أو إام ممال أو أي إج م مراء أو
تصر آلر يضر بمصلحة الجامعة .

ام .تقديم ايقتراحات التي ي اراما مفيمدة لتحسمين طمر العممل فمي الجامعمة ورفمف مسمتوى

األداء فيها.

و .العم ممل عل ممى تنمي ممة قد ارتم م وكفاءاتم م العلمي ممة والعملي ممة والمس مملكية وايط ممالع عل ممى

القوانين واألنظمة والتعليمات والق اررات المتعلقة بعمل واإلحاطة بها.
المادة (:)20

يحظر على الموظفين تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من األعمال التالية:

أ  .ترك العمل أو التوق

عن دون إلن من رئيس .

ب .اإلفض مماء ب ممأي بيان ممات أو معلوم ممات ع ممن المس ممائل الت ممي يج ممب أن تظ ممل مكتوم ممة
بطبيعتهمما  ،أو ايحتفمماظ لنفس م بممأي لمماتم رسمممي أو بممأي وثيقممة أو ملممابرة رسمممية أو

نس مملة منه مما أو ص ممورة عنه مما باس ممتثناء تل ممك الموجه ممة للموظم م

المرجف الملتا تعميمها على الموظفين.

مباشم مرة أو الت ممي يق ممرر

ج .القيممام بممأي عمممل مممن شممان اإلسمماءة إلممى الجامعممة أو العمماملين فيهمما أو طلبتهمما أو
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زواراا.

د  .اسممت الل وظيفت م وصممالحياتها لمنفعممة لاتي ممة أو ربممح شلصممي أو قبممول ا ممدايا أو
إكراميات من أي شلا ل عالقة أو ارتباط مالي بالجامعة أو ل مصلحة معها.

ام م .ممارسممة أي نشمماط حزبممي أو سياسممي أو أي نشمماط لي صممفة أو دافممف طممائفي أو

ملابي أو إقليمي أو عرقي دالل الحرم الجامعي .

و .ايشتراك في عضوية مجمالس إدارة المؤسسمات أو مجمالس إدارة الشمركات أو القيمام
بأي عمل لارج نطا الجامعة دون موافقة لطية من الرئيس .

ز .حمل أي سالح دالل الحرم الجامعي .

ح .اإلديء بأي معلومات تتعل بالجامعة لوسائل اإلعمالم الملتلفمة إي بموافقمة مسمبقة

من الرئيس أو من يفو
المادة (:)23

أ  .يتم تقييم أداء الموظ

إلي اله الصالحية .

تقيي األدال والتقارير السنوية
لجميف األغ ار

المنصوا عليها في املا النظمام بمما فمي

للك استحقا الترفيف والزيادات التشجيعية بموجب انمولج لاا يقره الرئيس .

ب .يتم تقييم األداء العام للموظ
جيد )  ( ،متوسط )  ( ،ضعي

بأحد التقديرات التالية ( ممتاز ) ( ،جيد جمدا ) ( ،

).

ج .يضممف المرئيس المباشممر التقريممر السممنوي عممن الموظم
ايعتم م ار

ويحم م للموظم م

ويبل م لطيمما بتقممديره العممام ،

عل ممى تق ممديره ل ممالل لمس ممة عش ممر يوم مما م ممن الي مموم الت ممالي
إلممى رئيس م األعلممى ليتلممل الق مرار

لتسمملم ويتممولى رئيس م المباشممر رفممف امملا ايعت م ار

المناسب بشأن .

د  .تعممد التقممارير السممنوية عممن الممموظفين فممي شممهر تشمرين الثمماني مممن كممل سممنة وترسممل
النسمملة األصمملية من م إلممى دائ مرة شممؤون العمماملين فممي الجامعممة بعممد ان تحممتفظ الجهممة
المعنية بصورة عنها .

ام .للرئيس تشكيل لجنة لاصمة للنظمر فمي التقمارير السمنوية عمن أداء المموظفين بشمكل
عام أو بشكل فردي على أن ترفمف توصمياتها ومالحظاتهما إلمى المرئيس فمي أسمرع وقمت

المادة (:)22

ممكن.

أ  .مف مراعاة الصالحيات المنصوا عليها في الممادة ( )22ممن املا النظمام  ،توقمف
على الموظ

العقوبات التالية :

 .0التنبي اللطي إلا ورد بحق تقدير ( متوسط ).
 .3اإلنلار األولي إلا ورد بحق تقدير ( ضعي

).

 .2اإلنلار النهائي إلا ورد بحق تقريران سنويان بتقدير ( ضعي

 .2إنهاء لدمات إلا وردت عن ثالثة تقارير سنوية بتقدير ( ضعي

مثبتا في اللدمة ،وللك بقرار من المرجف الملتا.

).

) حتى وان كان

ب .تتولى دائرة شؤون العاملين متابعة اإلج ارءات الالزمة لتنفيل أحكام اله المادة .
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المادة (:)22

المادة (:)25

يرسممل التقريممر السممنوي للموظ م

بعد اعتماده.

أ  .إلا ارتكب الموظ

إلممى دائ مرة شممؤون العمماملين وي يجمموز سممحب أو تعديل م

اإلجرالات والعقوحات التكديحية

ملالفة للقوانين واألنظمة والتعليمات والق اررات المعمول بها في

الجامعة  ،أو أقدم على عمل أو تصر من شان اإللالل بالمسؤوليات والصالحيات
المنوطة ب أو عرقلتها أو أساء إلمى ألالقيمات الوظيفمة  ،أو المل بواجباتم الوظيفيمة ،

أو قمام بممأي مممن األعمممال المواردة فممي المممادة ( )20مممن امملا النظممام فتوقممف عليم أي مممن
العقوبات التأديبية التالية :
 .0التنبي اللطي .

 .3اإلنلار األولي .

 .2اإلنلار النهائي .
 .2الحسم من الراتب األساسي لشهر واحد بما ي يتجاوز نصف .
 .5وق

الزيادة السنوية لمدة ي تزيد على سنة واحدة .

 .2تنزيل الراتب بما ي يزيد على ثال

زيادات سنوية .

 .7تنزيل الدرجة إلى الدرجة األدنى منها مباشرة وبراتب السنة المناظرة.
 .8ايست ناء عن اللدمة مف صر جميف مستحقات المالية .

 .1العزل  ،مف حرمان من مكافأة نهاية اللدمة  ،أو من مساامة الجامعة المالية فمي

صندو ايدلار أو من كلتيهما .

ب .ي يجموز إيقماع أكثممر ممن عقوبمة واحممدة ممن العقوبمات المنصمموا عليهما فمي الفقمرة
(أ) من اله المادة على الملالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظ
ج .توقف على الموظ

العقوبة األشد في حال تكرار الملالفة نفسها .

.

د  .ي يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديداا أو تلفيفها قبل سماع أقوال الموظ

 ،إلتاح ممة الفرص ممة لم م لل ممدفاع ع ممن نفسم م ل ممدى الجه ممة الت ممي له مما ص ممالحية النظ ممر ف ممي
اإلجراءات التأديبية المتللة بحق أو من تفو

المادة (:)22

إلي تلك الجهة اله الصالحية .

توقممف العقوبممات التأديبيممة المنصمموا عليهمما فممي الفق مرة (أ) مممن المممادة ( )25مممن امملا
النظام على الملالفة المسلكية التي يرتكبها الموظ

وفقا للصالحيات التالية :

أ  .لمرئيس القسممم أو المممدير إيقمماع العقوبممات المنصمموا عليهمما فممي البنممود ( )2-0مممن

الفق مرة (أ) مممن المممادة ( )25علممى الم موظفين فممي قسممم أو دائرت م ويجمموز لمممن أوقعممت
علي أي من اله العقوبات أن يستأن

القرار بمللك إلمى العميمد أو الممدير لمالل سمبعة

أيام من تاريخ تبلي ها ل رسميا .

ب .للعميممد أو المممدير إيقمماع العقوبممات المنصمموا عليهمما فممي البنممود ( )2-0مممن الفقمرة
(أ) من المادة ( )25علمى المموظفين فمي المدائرة ويجموز لممن أوقعمت عليم أي ممن امله
العقوبممات أن يسممتأن

الق مرار بممللك إلممى ال مرئيس لممالل سممبعة أيممام مممن تمماريخ تبل همما ل م
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رسميا .

ج .للرئيس  ،بناء على تنسيب العميد أو مدير الوحدة أو ممدير المدائرة الملمتا إيقماع
العقوبممات المنصمموا عليهمما فممي البنممود ( )7-0مممن الفق مرة (أ) مممن المممادة ( )25علممى
جميف الموظفين في الجامعة  ،ويجوز لمن أوقعمت عليم أي عقوبمة ممن امله العقوبمات

أن يستأن

القرار بللك إلى المجلس لالل سبعة أيام من تاريخ تبلي ها ل رسميا .

د  .يجوز للرئيس إحالة الموظ
الت ممي ارتكبه مما الموظم م

المادة (:)27

إلمى المجلمس التماديبي ايبتمدائي إلا رأى أن الملالفمة

تس ممتدعي ايس ممت ناء ع ممن لدمتم م أو عزلم م وللمجل ممس الت مماديبي

ايبتدائي إيقاع أي من العقوبات المنصوا عليها في المادة ( )25من الا النظام .

أ  .يؤل

في الجامعة مجلسان تأديبيان احداما ابتمدائي واآللمر اسمتئنافي ويتكمون كمل

منهما من رئيس وعضموين يعينهمما مجلمس العممداء لممدة سمنة قابلمة للتجديمد ولم إعفماء

أي منهم من عضوية أي من المجلسين أو قبول إعفائ منهما وتعيين من يحل محل .

ب .للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في أي من المجلسين التأديبيين ايبتدائي
المادة (:)28

وايستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل يت يب عن جلساتهما .

يجتمممف أي مممن المجلسممين التممأديبيين بممدعوة مممن رئيسم ويتكممون النصمماب القممانوني ألي

جلس ممة يعق ممداا أي منهم مما بحض ممور جمي ممف أعض ممائ عل ممى أن يك ممون رئيسم م م ممن بي ممنهم
وتكون إجراءات سمرية ويتلمل أي ممن المجلسمين ق ار ارتم بأغلبيمة أصموات أعضمائ علمى

األقل .
المادة (:)21

إلا نسممبت إلممى الموظ م

ملالفممة لواجبات م ومهام م الوظيفيممة فلل مرئيس قبممل إحالت م إلممى

المجلس التاديبي أن يشكل لجنة للتحقي من ثالثة أشلاا من العاملين في الجامعمة
يسمي احدام رئيسا علمى أن ي تقمل درجمة أي ممن أعضمائها عمن درجمة للمك الموظم

أو عممن مسممتوااا إلا كممان موظفمما بعقممد ويتممولى رئمميس اللجنممة الممدفاع عممن تقريرامما أمممام
المجلس التاديبي .

المادة (:)51

أ  .يبلممي الموظ م

المحممال إلممى المجلممس التمماديبي لطيمما بالملالفممة المنسمموبة إلي م فممي

مكمان عملم فمي الجامعمة أو فممي مكمان إقامتم وللمك قبممل موعمد الجلسمة المحمددة للنظممر
في الملالفمة بسمبعة أيمام علمى األقمل ولم المرد بصمورة لطيمة علمى مما امو منسموب إليم

لالل تلك المدة .
ب .للموظ

المحال إلمى المجلمس التماديبي ايطمالع علمى جميمف أو ار ملم

الملالفمة

التأديبي ممة وحض ممور جلس ممات بنفسم م أو التي ممار وكي ممل عنمم لحض ممور جلس ممات المحاكم ممة
للدفاع عن .

ج .ينعقممد المجلممس التمماديبي للنظممر فممي الملالفممة التأديبيممة لممالل مممدة ي تتجمماوز أربعممة
عشر يوما من تاريخ إحالة الملالفة إلي .

المادة (:)50

للمجلس التاديبي دعوة الشمهود أو اللبمراء وسمماع أقموالهم بعمد أداء القسمم القمانوني ولم
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التحقي م فممي الملالفممة التممي ينظممر فيهمما المجلممس التمماديبي بممما فممي للممك إج مراء الكش م

الحسي بمعرفة اللبراء  ،لتمكين من إصدار القرار المناسب في الملالفة .
المادة (:)53

المادة (:)52

إلا ت يب الموظ

المحال إلى المجلس التاديبي عن أي جلسة ممن جلسمات دون عملر

يقبلم المجلممس التمماديبي فتجممري محاكمتم غيابيمما ويصممدر امملا المجلممس القمرار المناسممب

بحق .

أ  .للموظم

المملي صممدر قمرار مممن المجلممس التممأديبي بايسممت ناء عممن لدمتم أو بعزلم

مممن اللدمممة  ،أن يسممتأن

للممك القمرار إلممى المجلممس التمماديبي ايسممتئنافي لممالل لمسممة

عشممر يوممما مممن تمماريخ تبلي م للممك الق مرار  ،ويقممدم ايسممتئنا

مكتب الرئيس مقابل إيصال رسمي بللك .

ب .ينظم ممر المجلم ممس التم مماديبي ايسم ممتئنافي فم ممي ايسم ممتئنا
ال ر

بالئحممة لطيممة تسمملم إلممى
المق ممدم إلي م م  ،وينعقمممد لم ممللك

لالل مدة ي تزيد على لمسة عشر يوما من تماريخ تقمديم ايسمتئنا

ق ارره في علمى أن يتميح للموظم

ويصمدر

الفرصمة للمدفاع عمن نفسم وتقمديم بيناتم وللجامعمة أن

تنيممب عنهمما مممن يمثلهمما أمممام المجلممس التممأديبي ايسممتئنافي ليقممدم إليم ممما يمراه مممن أقموال

وبينات.
المادة (:)52

أو ترفيعم أو تصمنيف أو تثبيتم أو قبمول اسمتقالت إلا

ي يجوز النظر في نقل الموظم

كممان محمماي إلممى التحقي م أو المحكمممة إي بعممد صممدور الق مرار النهممائي بحق م واكتسمماب

القرار الصفة القطعية .
المادة (:)55

أ  .إلا رأى الم مرئيس أو المجل ممس الت ممأديبي أو أي لجن ممة تق مموم ب ممالتحقي ف ممي أي ملالف ممة

تأديبيممة ،ان الملالفممة التممي يجممري النظممر أو التحقيم فيهمما تنطمموي علممى جريمممة جزائيممة،

فيحيل الرئيس القضية إلى المدعي العام الملتا يتلال اإلجراءات القانونيمة بشمأنها،
وتوق

اإلجراءات التأديبية إلى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية .

ب .إن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظ

أو تبرئت من التهمة

الجزائية التمي نسمبت إليم ي يحمول دون اتلمال اإلجمراءات التأديبيمة بحقم بمقتضمى املا

النظام .
المادة (:)52

أ  .إلا أحيل الموظ

إلى التحقي أو إلى المجلس التأديبي ايبتدائي أو إلى أي جهمة

قضمائية فللمرئيس الحم فممي كم
والمحاكمممة وايقمما

يممد امملا الموظم

عممن العمممل لممالل إجمراءات التحقيم

راتب م وعالوات م التممي يسممتحقها كليمما أو جزئيمما إلممى ان يصممدر الق مرار

النهائي بحق .

ب .0 .الا صممدر القمرار النهممائي للمجلممس التممأديبي أو الحكممم القضممائي القطعممي بتبرئممة
الموظم

المحمال إلممى أي مممن امماتين الجهتممين مممن الملالفممة المسمملكية أو الجريمممة التممي

أسممندت إليم  ،حسممب مقتضممى الحممال  ،فيسممتح راتبم وعالواتم كاملممة عممن المممدة التممي

أوق

لاللها عن العمل .

 .3اما إلا أسفرت محاكمة الموظ
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أمام أي من الجهتين المنصوا عليهما في البند

( )0ممن اممله الفقمرة عمن إدانتم وايقمماع عقوبمة تأديبيممة عليم غيمر عقوبممة ايسممت ناء عممن
لدمت م أو عزلم م م ممن الوظيف ممة فيس ممتح راتبم م وعالوات م كامل ممة ع ممن الم ممدة الت ممي أوقمم

لالله مما ع ممن العم ممل إلا كان ممت ي تزي ممد عل ممى س ممتة أش ممهر والا زادت عل ممى س ممتة أش ممهر
فيستح نص

راتب مف نص

 .2ي يسم ممتح الموظ م م

عالوات عن المدة الزائدة على األشهر الستة.

الم مملي صم ممدر الق م مرار بايسم ممت ناء عم ممن لدمت م م أو عزل م م مم ممن

الوظيفة أي جزء من رواتب وعالوات اعتبا ار من تاريخ إحالت إلى المجلس التأديبي أو

المممدعي الع ممام أو المحكم ممة علممى أي يطل ممب منمم رد المب ممالي التممي تقاض ممااا م ممن راتبم م
المادة (:)57

وعالوات عن مدة إيقاف عن العمل بمقتضى أحكام الفقرة ( أ ) من اله المادة .

يتممولى ال مرئيس أو مممن يفممو

إلي م اممله الصممالحية تبليممي جميممف ممما يتعل م بمماإلجراءات

التأديبي ممة المنص مموا عليه مما ف ممي ا مملا النظ ممام وتبلي ممي اإلحك ممام القطعي ممة الص ممادرة ف ممي

المادة (:)58

الملالفات التأديبية إلى المعنيين لطيا .

تطب على رئيس وأعضاء أي مجلس تأديبي أحكام رد القضماة المنصموا عليهما فمي

قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول ب .
المادة (:)51

تنته ممي لدم ممة الموظم م

التالية:

أ  .قبول ايستقالة .

ب .إتمممام الموظم

انتهال خدلة اللوظ

بقم مرار م ممن المرج ممف المل ممتا ب ممالتعيين ف ممي أي م ممن الح ممايت

السممتين والموظفممة اللامسممة واللمسممين مممن العمممر  ،وللمجلممس بنمماء

علمى تنسميب المرئيس المسمتند إلمى توصمية العميمد أو الممدير الملمتا تمديمد لدمممة اي
منهما سنة فسنة على أن ي يزيد مجموعها على لمس سنوات .

ج .العج ممز ع ممن مواص مملة العم ممل ف ممي الجامع ممة ألس ممباب ص ممحية بن مماء عل ممى تقري ممر م ممن
المرجف الطبي .

د .فقد الجنسية األردنية .
ام .فقد الوظيفة .

و .ايست ناء عن اللدمة .

ز .العزل من الوظيفة .

ح .فقد أي شرط من شروط التعيين الواردة في الا النظام .

ط .الوفمماة  ،وتممدفف الجامعممة لورثت م فممي اممله الحالممة رواتب م وعالوات م عممن الشممهر المملي
توفى في إضافة إلى راتب وعالوات الشهر التالي لوفات .

المادة (:)21

أ  .يقدم الموظ

استقالت لطيا ،وتقبل أو ترف

بقرار من المرجف الملتا بالتعيين

لممالل ثالثممين يوممما مممن تمماريخ تقممديمها وفممي حالممة عممدم اإلجابممة عليهمما تعتبممر ايسممتقالة

مقبولة حكما.

ب .عل ممى الموظم م

أن يس ممتمر ف ممي أداء وظيفتم م إل ممى أن يتس مملم إش ممعا ار لطي مما بقب ممول
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قبول ايستقالة أو انقضماء الممدة المشمار إليهما فمي

ايستقالة والا ترك العمل قبل تبلي

الفقرة (أ) من اله المادة فيعتبر فاقدا لوظيفت حكما.
المادة (:)20

أ  .يعتبممر الموظ م

فاقممدا لوظيفت م إلا ت يممب عممن عمل م لمممدة عش مرة أيممام متصمملة دون

إجممازة قانونيممة أو عمملر مشممروع  ،ولممم يقممم بتبليممي رئيسم المباشممر لممالل مممدة غيابم بممأي
وسيلة متاحة ل .

فاق ممدا لوظيفتم م م ممن المرج ممف المل ممتا ب ممالتعيين،

ب .يص ممدر القم مرار باعتب ممار الموظم م

ويعتبر القرار نافل المفعول اعتبا ار من اليوم األول اللي ت يب في الموظ

ج .للموظ

اللي اعتبر فاقمدا لوظيفتم حم ايعتم ار

عن عمل .

علمى القمرار إلمى المرجمف الملي

أصدره لالل لمسة عشمر يومما ممن تماريخ صمدوره متضممنا األسمباب التمي اسمتند إليهما
فممي اعت ارض م  ،فممالا اقتنممف المرجممف الملممتا بممالتعيين باألسممباب المواردة في م ال ممي ق م ارره
ويعود الموظ

إلى وظيفت .

المملي اعتبممر فاقممدا لوظيفتم إي بعممد انقضمماء ثممال

د  .ي يجمموز إعممادة تعيممين الموظم

سنوات على األقمل علمى قمرار فقمده للوظيفمة وحصمول علمى قمرار ممن المرجمف الملمتا
بالتعيين بالموافقة على إعادة تعيين .

المادة (:)23

يتم ايست ناء عن الموظ

لم ممس س ممنوات متص مملة ث ممال

بقرار من المرجف الملتا بالتعيين إلا أوقعت علي لالل
عقوب ممات ملتلف ممة أو متك ممررة م ممن العقوب ممات المنص مموا

عليهمما فممي البنممود ( )3و( )2و( )2و( )5و( )2و( )7مممن الفق مرة (أ) مممن المممادة ()25

المادة (:)22

من الا النظام .

أ  .يعزل الموظ

في أي من الحايت التالية:

 .0إلا صدر قرار من المجلس التأديبي .

 .3إلا صممدر ق مرار مممن المرجممف الملممتا بتعيممين مثيل م فممي الدرجممة وال ارتممب وعوقممب
بتنزيممل درجت م ثممم ارتكممب ملالفممة مسمملكية ألممرى وأوقعممت علي م عقوبممة تسممتدعي تنزيممل

الدرجة مرة ألرى .

 .2إلا حك ممم عليم م مم من محكم ممة ملتص ممة بجناي ممة أو بجنح ممة ملل ممة بالش ممر كالرش مموة
وايلتالس والسرقة والتزوير وسوء استعمال األمانة والشهادة الكالبة وأي جريمة ألرى

مللة باأللال العامة  ،أو حكم عليم بمالحبس ممن محكممة ملتصمة لممدة ي تقمل عمن
ثالث ممة أش ممهر يرتكابم م أي جريم ممة م ممن الجم مرائم  ،ويعتب ممر الموظم م

ف ممي أي حال ممة م ممن

الحايت المنصوا عليها في الا البنمد معمزوي حكمما ممن تماريخ اكتسماب الحكمم عليم

الدرجة القطعية .
المادة (:)22

ب .ي يجوز إعادة تعيين الموظ
علممى الموظ م

اللي عزل من الوظيفة في الجامعة .

المملي تنتهممي لدمت م فممي الجامعممة ألي سممبب مممن األسممباب  ،أن يسممدد

جميمف ايلت ازمممات الماليمة المترتبممة عليم للجامعممة  ،وان يممرد جميمف ممما بعهدتم مممن لموازم

قبل ترك العمل .
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المادة (:)25

أحكا عالة

ت ارعممى السمرية فيممما يتعلم بقضممايا العمماملين فممي الجامعممة وملفمماتهم وي يجمموز بممأي حممال

من األحوال السماح ألي شلا في الدائرة من غير المعنيين أو ممن لميس لم عالقمة
من دالل الجامعة أو لارجها بايطالع علمى أي ممن الملفمات اللاصمة المحفوظمة فمي

الدائرة .

المادة (:)22

يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

المادة (:)27

يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة .

المادة (:)28

يصدر الرئيس براءة التشمكيالت اللاصمة بالعماملين فمي الجامعمة وفم جمدول تشمكيالت

الوظائ

.

المادة (:)21

تنظم شؤون التامين على حياة العاملين في الجامعة بموجب تعليمات يصمدراا المرئيس

المادة (:)71

يصممدر المجلممس بنمماء علممى تنسميب المرئيس التعليمممات الالزمممة لتنفيممل أحكممام امملا النظممام

المادة (:)70

يل ممى ( نظممام الممموظفين فممي الجامعممة الهاشمممية ) رقممم  22لسممنة  3111علممى أن تبقممى

.

بما ي تتعار

مف أحكام .

التعليمممات والق م اررات الصممادرة بموجب م سممارية المفعممول إلممى أن يممتم إل اؤامما أو اسممتبدال
غيراا بها وفقا ألحكام الا النظام .
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