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  نظام الموظفين في جامعة الزرقاء

  وتعديالته 1994لسنة ) 5(رقم 

ويعمل به ابتداًء من  ،1994 لسنة "5"نظام موظفي جامعة الزرقاء رقم" يسمى هذا النظام،   ):1(المادة 
  .تاريخ إقراره من مجلس األمناء

 ،المعـاني المخصصـة لهـا أدنـاه ،يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فـي هـذا النظـام  ):2(المادة 
  .ما لم تدل القرينة على غير ذلك

  :الجامعــــــــــــــــــــــة
  :المجلــــــــــــــــــــــس
  :الــــــــــــــــــــــــــرئيس
ــــــــــــــــــــــــــــــد   :العمي
  :مــدير الوحــدة
  :مـــدير الـــدائرة
  :الكليــــــــــــــــــــــــــــــــة
  :الوحـــــــــــــــــــــــــــــدة
  :اللجنــــــــــــــــــــــــــــــة
  :الســـــــــــــــــــــــــــــــــنة

  

  .جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس    .العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءمجل

  .جامعـــــــــــــــــــــــة أو مـــــــــــــــــــــــن ينيبـــــــــــــــــــــــه خطيـــــــــــــــــــــــاً رئـــــــــــــــــــــــيس ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتص   .عميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الكلي
  .مـــــــــــــــــــدير الوحـــــــــــــــــــدة اإلدارة أو الفنيـــــــــــــــــــة أو الخـــــــــــــــــــدمات
  .مــــــــــــــــــــــدير الــــــــــــــــــــــدائرة اإلداريــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــمن الوحــــــــــــــــــــــدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــن كليــــــــــــــــــــــــــــــــــات الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة   .أي كلي

ـــــــة أو  أي وحـــــــدة مـــــــن وحـــــــدات الجامعـــــــة اإلداريـــــــة أو الفني
  .الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات
  .لجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظفين

  .الشمســــــــــياثنــــــــــا عشــــــــــر شــــــــــهرًا علــــــــــى أســــــــــاس التقــــــــــويم 
    

باسـتثناء أعضـاء هيئـة  ،تسري أحكام هذا النظام على جميع المـوظفين العـاملين فـي الجامعـة  ):3(المادة 
  .تسري عليهم أحكام نظام الهيئة التدريسية نالتدريس الذي

ــــدوائر األكاديميــــة واإلداريــــة واألقســــام فــــي     .أ   ):4(المادة  ــــوظيفي للوحــــدات وال يحــــدد التسلســــل ال
بناًء على  ،بموجب مخطط تنظيمي عام يصدر بقرار من مجلس العمداءالجامعة 

  .تنسيب من الرئيس

ومــــؤهالت  ،وشــــروطها ،ودرجاتهــــا ،ورواتبهــــا ،وتسلســــلها ،تحــــدد أســــماء الوظــــائف    .ب   
  .شاغليها بجدول تصنيف للوظائف يصدر عن مجلس العمداء

المعمــول بــه ) والعــالواتنظــام الرواتــب (يكــون تسلســل الــدرجات حســب الــوارد فــي     .ج   
  .في الجامعة

  التعيين و الترفيع



  :لجامعة أن يكونايشترط فيمن يعين في وظيفة في   ):5(المادة 

  .ويجوز تعيين غير األردنيين حسب الحاجة ،أردنياً     .أ   

  .أكمل الثامنة عشرة من عمره    .ب   

  .حسن السيرة والسلوك    .ج   

أو ) باسـتثناء الجـرائم السياسـية(بجنايـة متمتعًا بحقوقه المدنية وغيـر محكـوم عليـه     .د   
بجنحـــة مخلــــة بالشــــرف كالســـرقة واالحتيــــال واالخــــتالس والتزويـــر والرشــــوة وســــوء 

  .االئتمان وشهادة الزور أو بأية جريمة أخرى مخلة باآلداب العامة
ســالمًا مــن األمــراض والعاهــات البدنيــة والعقليــة التــي تمنعــه أو تعوقــه عــن القيــام     .ه   

  .وظيفته وذلك بموجب تقرير صادر عن المرجع الطبي المعتمدبواجبات 
حـــائزًا علـــى المـــؤهالت المطلوبـــة للوظيفـــة أو الخبـــرات المطلـــوب توافرهـــا إلشـــغال     .و   

  .الوظيفة
تشــكل لجنــة لتعيــين المــوظفين، تتــألف مــن الــرئيس ومــن نائبــه للشــؤون اإلداريــة،     .أ   ):6(المادة 

  .ير المختصومدير شؤون العاملين والعميد أو المد
تبــدي اللجنــة رأيهــا فــي الطلــب المقــدم لهــا مــن الجهــة المختصــة خــالل شــهر مــن     .ب 

  .تسلمها له مستكمًال جميع الوثائق الثبوتية المطلوبة
بنـاًء علــى تنســيب  ،يعـين الموظفــون مــن الدرجـة األولــى بقــرار مـن مجلــس العمــداء    .أ   ):7(المادة 

فيــتم تعييــنهم بقــرار مــن الــرئيس  ،مـن اللجنــة، أمــا الموظفــون مــن الــدرجات األخـرى
  .بناًء على تنسيب اللجنة

أو مـن يفـوض إليـه  ،يعين المستخدمون والعمال باألجرة اليومية بقـرار مـن الـرئيس    .ب   
  .هذه الصالحية بتنسيب من الجهة المختصة

ولهـا  ،وظيفـة شـاغرة فـي جـدول تصـنيف الوظـائفال يجوز تعيين موظف إال فـي     .ج   
  .مخصصات في الموازنة السنوية

وتنسيب من  ،يعين مديرو الوحدات من موظفي الجامعة بقرار من مجلس العمداء    .أ   ):8(المادة 
  .الرئيس

ورئـــيس  ،ومســـاعده ،ومـــدير الـــدائرة ،يجـــري تعيـــين مســـاعد مـــدير الوحـــدة اإلداريـــة    .ب   
بنــاًء علــى تنســيب مــن  ،والشــعبة مــن مــوظفي الجامعــة بقــرار مــن الــرئيس ،القســم
  .وتوصية من اللجنة ،أو مدير الوحدة المختص ،العميد

أو أيــة وثيقــة  ،يـدرج ســن الموظــف فــي قــرار تعيينــه ألول مـرة، وفقــًا لشــهادة مــيالده    .أ   ):9(المادة 
  .معتمدة من الجهات الرسمية

وحيثمــا ذكــرت فــي هــذا  ،وســنوات خدمتــه ،الموظــفتحســب الســنة فــي تحديــد ســن     .ب   



  .النظام على أساس التقويم الشمسي
وللجامعـــة أن تنهـــي  ،يكـــون الموظـــف عنـــد تعيينـــه ألول مـــرة تحـــت التجربـــة مـــدة ثالثـــة أشـــهر  ):10(المادة 

وتعـــد مـــدة التجربـــة  ،بنـــاًء علـــى تنســـيب مـــن الجهـــة المختصـــة ،خدمتـــه خـــالل مـــدة التجربـــة
  .للموظف خدمة فعلية في الجامعة

مـا لـم يكـن قـد صـدر قـرار بحجبهـا عنـه  ،يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها  ):11(المادة 
  .وفقًا ألحكام هذا النظام

وفـق إجــراءات  ،رفـع الموظـف مـن درجتــه إلـى درجـة أعلــى منهـا بقـرار مـن المرجــع المخـتصيُ   ):12(المادة 
  :يةتالتعيين المنصوص عليها في هذا النظام إذا توافرت فيه الشروط اآل

  .أن يكون قد أمضى سنة على األقل في نهاية الفئة أو الدرجة    .أ   
  ).جيد(أن يكون تقديره في التقرير السنوي خالل السنتين األخيرتين ال يقل عن     .ب   

األغــراض المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام بمــا فــي ذلــك  يــتم تقــدير كفــاءة الموظــف لجميــع  ):13(المادة 
النمـوذج الخـاص بـه  مجلس الجامعـةوتحديد المسؤوليات بموجب تقرير سنوي يقرر  ،الترفيع

  .والبيانات التي تدرج فيه واألشخاص المفوضين بتنظيمه والتوقيع عليه
نظـــام (هـــو منصـــوص عليـــه فـــي عنـــد تعيـــين الموظـــف تحتســـب لـــه ســـنوات الخبـــرة وفقـــًا لمـــا   ):14(المادة 

المعمــول بــه فــي الجامعــة علــى أنــه فــي الحــاالت التــي يقــرر لهــا الــرئيس ) الرواتــب والعــالوات
الصــفة االســتثنائية يجــوز االســتغناء عــن شــرط مؤهــل االختصــاص واالستعاضــة عنــه بمؤهــل 

  .فني أو بالخبرة والكفاءة في مجال االختصاص
فيعــدل  ،وفــي مجــال عملــه ،هــل جديــد أعلــى تعتــرف بــه الجامعــةإذا حصــل الموظــف علــى مؤ   ):15(المادة 

  .ووفق جدول تصنيف الوظائف في الجامعة ،وضعه على ضوء المؤهل الجديد
  النقل والندب واإلعارة

أو من كلية إلى أخرى، بقرار من الرئيس بعد  ،ينقل الموظف من وحدة إلى أخرى    .أ   ):16(المادة 
أخذ رأي الرئيسـين المباشـرين للجهـة المنقـول منهـا والجهـة المنقـول إليهـا،  شـريطة 

  .أال يؤدي النقل إلى تنزيل في درجة الموظف وراتبه
 ،ضمن الكلية أو الوحدة بقرار من العميـد ،يتم نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى    .ب   

شــريطة أال يــؤدي النقــل إلــى  عــد أخــذ رأي الرئيســين المباشــرين،بو مــدير الوحــدة أ
  . يل في درجة الموظف وراتبهز تن

وتكـون جـزءًا  ،يجوز تكليف الموظف القيام بأعمال  وظيفة أخرى إضـافة إلـى عملـه األصـلي  ):17(المادة 



  :يأتمن واجباته وفقا لما ي
  .أو مدير الوحدة المختص يتم التكليف ضمن الكلية أو الوحدة بقرار من العميد    .أ   
يــتم تكليــف الموظــف مــن كليــة أو وحــدة إلــى أخــرى بقــرار مــن الــرئيس، بنــاء علــى     .ب   

تنسيب مشترك بين العميد أو مـدير الوحـدة فـي وظيفتـه األصـلية والعميـد أو مـدير 
  .الوحدة في وظيفته اإلضافية

إضـافي بنــاء للـرئيس أن يوافـق علــى صـرف مكافــأة ماليـة للموظــف المكلـف بعمــل     .ج   
مـــن هـــذه ) أ،ب(علــى تنســـيب الجهـــة المختصـــة، المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرتين 

  .المادة
ــــدرجتين األولــــى والثانيــــة للعمــــل خــــارج   .أ   ):18(المادة  يجــــوز إعــــارة أي موظــــف مــــن مــــوظفي ال

  :الجامعة على أن يراعي في ذلك
أن يكــون الموظــف قــد أمضــى خدمــة فعليــة فــي الجامعــة مــدة ال تقــل عــن  .1

  .ثالث سنوات
أن ال تزيـد مــدة اإلعـارة علــى سـنتين، ويجــوز إعارتـه مــدة سـنتين أخــريين،  .2

شريطة أن يكون قد مضى على انتهاء إعارته األولى خمس سنوات على 
  .األقل

ـــع  .3 ـــة للموظـــف فـــي الجامعـــة ألغـــراض الترفي تعـــد مـــدة اإلعـــارة خدمـــة فعلي
  .والزيادة السنوية

مدة إعارته إلى وظيفته األصـلية أو إلـى وظيفـة  يعود الموظف بعد انتهاء .4
  .أخرى في الجامعة ال تقل عن مستوى وظيفته األصلية

خــالل  ،ال يتقاضــى الموظــف المعــار أي جــزء مــن راتبــه أو عالواتــه مــن الجامعــة  .ب   
  .مدة إعارته

  .من هذا النظام على إجراءات إعارة الموظف) 7(تطبق أحكام المادة   .ج   
 ،للجامعــة إذا اقتضــت الضــرورة أن تســتعير أي موظــف للعمــل فيهــا مــن الــوزارات  .أ   ):19(المادة 

  .أو من أية جهة أخرى ،والمؤسسات الحكومية، والدوائر
علـى أن تطبـق علـى الموظـف المسـتعار أحكـام  ،تتم االسـتعارة بطلـب مـن الـرئيس  .ب   

  .من هذا النظام لغاية تحديد درجته وراتبه) 7(المادة 
و وظيفـة أخـرى أللرئيس إذا اقتضت الضرورة، أن ينتدب أي موظف للقيام بأعبـاء أيـة مهمـة   ):20(المادة 



  .في الجامعة مدة ال تزيد عن سنة
  اإلجازات السنوية والعرضية

  :يأتيستحق الموظفون إجازاتهم السنوية كما ي  .أ   ):21(المادة 
ــــــــة ــــــــى والثاني ــــــــدرجتين األول   موظفــــــــو ال

  

  يوماً  30

ـــــــــــــــــــــدرجات   األخـــــــــــــــــــــرىموظفـــــــــــــــــــــو ال
  والمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدمون

  

  يوماً  14

تحســب اإلجــازات الســنوية ابتــداًء مــن أول كــانون الثــاني مــن كــل ســنة تلــي تــاريخ   .ب   
علــى أن تحتســب للموظــف إجــازة نســبية عــن المــدة التــي تقــع بــين تــاريخ  ،التعيــين

وفي جميع األحوال ال يجوز جمع اإلجازات  وتاريخ طلب اإلجازة، مباشرته العمل
  .ألكثر من سنتين متتاليتين

إذا زاد عــدد أيــام اإلجــازة المطلوبــة عــن عــدد أيــام اإلجــازة التــي يســتحقها الموظــف   .ج   
شـريطة أن  ،أو من يفوضـه الموافقـة علـى منحـه اإلجـازة فللرئيس، في ذلك التاريخ

  .تتعدى اإلجازة السنوية التي يستحقها الموظف
  .يتقاضى الموظف المجاز راتبه كامًال مع العالوات خالل مدة اإلجازة  .د   

للــرئيس إذا اقتضــت مصــلحة الجامعــة تكليــف الموظــف بالعمــل خــالل إجازتــه الســنوية مقابــل   ):22(المادة 
  .مكافأة مالية مساوية لراتبه اإلجمالي عن تلك المدة

ولمــرة واحــدة  ،العــالوات مــدة أســبوع فــي حالــة زواجــهيمــنح الموظــف إجــازة وبراتــب كامــل مــع   ):23(المادة 
  .وال تخصم من اإلجازات السنوية ،طيلة مدة خدمته في الجامعة

 اتيســتحق الموظــف الــذي تنتهــي خدمتــه فــي الجامعــة الراتــب مــع العــالوات عــن مــدة اإلجــاز   ):24(المادة 
  .في هذا النظام، ما لم ينص على غير ذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته فقط التي يستحقها

    .أ   ):25(المادة 
  

  :يتتمنح اإلجازات على الوجه اآل
  .لمديري الوحدات بقرار من الرئيس .1
بناًء على تنسيب من ، لموظفي الدرجتين األولى والثانية بقرار من الرئيس .2

  .المختص حسب مقتضى الحالأو الدائرة العميد أو مدير الوحدة 
، أو مــدير الــدائرة، أو مــدير أو مــدير الوحــدة ،لسـائر المــوظفين مــن العميــد .3

  .المركز
 ،ومــــديري الوحــــدات ،تفــــويض صــــالحياته بموجــــب هــــذه المــــادة للعمــــداء ،للــــرئيس    .ب   



  .، والمراكزوالدوائر
حيـث  ،أن يمنح الموظف إجازة دون راتب مدة سنة قابلـة للتجديـد ،لرئيس الجامعة    .أ   ):26(المادة 

أو مــدير  ،ال تزيــد المــدة علــى ثــالث ســنوات، وذلــك بنــاء علــى تنســيب مــن العميــد
الوحــــدة المخــــتص شــــريطة أن يكــــون لــــذلك الموظــــف خدمــــة فعليــــة متواصــــلة فــــي 
الجامعــة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات، ويجــوز مــنح هــذه اإلجــازة مــرة ثانيــة علــى أن 

ثــالث سـنوات بعــد  يكـون الموظـف قــد أمضـى فــي الخدمـة الفعليــة مـدة ال تقــل عـن
  .آخر إجازة حصل عليها دون راتب

ال تعد أي إجازة تمنح للموظف بـدون راتـب خدمـة لـه فـي الجامعـة وذلـك باسـتثناء     .ب 
  .اإلجازات االضطرارية التي تمنح له دون راتب

  :للمرجع المختص في منح اإلجازة السنوية  ):27(المادة 
كان هذا الموظف قد اسـتنفذ إجازاتـه  منح الموظف إجازة اضطرارية دون راتب إذا    .أ   

السنوية المسـتحقة شـريطة أن ال يزيـد مجمـوع اإلجـازة االضـطرارية فـي السـنة عـن 
  .ستة أشهر

منح الموظف إجازة اضطرارية براتب مدة أربعة أيام فـي السـنة إذا كـان قـد اسـتنفذ     .ب   
  .إجازاته السنوية المستحقة

أو المـدير المخـتص مـنح الموظـف إجـازة ألداء فريضـة الحـج مـدة للرئيس بتنسيب من العميد   ):28(المادة 
يومًا على أن ال تمـنح هـذه اإلجـازة إال مـرة واحـدة طيلـة مـدة خدمتـه  أربعة عشرةال تزيد على 
  .في الجامعة

تراعى عند منح اإلجازات مصلحة العمل على أن تقترن بموافقة خطية من المرجع المختص   ):29(المادة 
  .الموظف أال يترك عمله قبل الموافقة الخطية المسبقة على إجازتهبمنحها وعلى 

  المرضية اإلجازات 
تمنح اإلجازة المرضية بناء على تقرير من طبيب إذا كانت هذه اإلجازة ال تزيد على أسـبوع،   ):30(المادة 

د مـن وٕاذا زادت مدة مرضه على أسبوع فعليه أن يقـدم تقريـرًا بـذلك مـن المرجـع الطبـي المعتمـ
وعلــــى الموظــــف المــــريض فــــي جميــــع األحــــوال أن يعلــــم عميــــده أو مــــدير وحدتــــه  ،الجامعــــة
وتعتمـــد جميـــع  ،وذلـــك فـــي اليـــوم األول مـــن تغيبـــه ،وعـــدد األيـــام التـــي ســـيغيب فيهـــا ،بمرضـــه

  .التقارير الطبية من المرجع الطبي المعتمد
إذا زادت مدة اإلجازة المرضية أو زاد مجموع مدد هذه اإلجازة الممنوحة في أثناء السنة علـى   ):31(المادة 



  .عشرة أيام تحسب المدة الزائدة من اإلجازة السنوية للموظف
عامل الحق في إجازة مرضية مـدتها أربعـة عشـر يومـًا خـالل السـنة الواحـدة بـأجر كامـل  لكل  ):32(المادة 

أربعــة مــدة بنــاء علــى تقريــر مــن المرجــع الطبــي المعتمــد مــن قبــل الجامعــة، ويجــوز تجديــدها 
عشرة يومًا أخرى وبأجر كامل، إذا كان نزيل أحد المستشـفيات وبنصـف األجـر إذا كـان بنـاء 

  .طبي الذي تعتمده الجامعة ولم يكن نزيل أحد المستشفياتعلى تقرير المرجع ال
إذا قرر المرجع الطبي المعتمد أن الموظـف أصـيب بـالمرض أثنـاء قيامـه بوظيفتـه أو بسـببها   ):33(المادة 

دون إهمــال منــه فيمــنح إجــازة مرضــية براتــب كامــل مــع العــالوات طيلــة المــدة الالزمــة لشــفائه 
إذا لــم يشــف خــالل الســنة فتنتهــي خدماتــه بقــرار مــن المرجــع فــ. علــى أال تتجــاوز ســنة كاملــة

  .المختص في التعيين

مهمــة رســمية خــارج األردن أو أثنــاء غيابــه فــي إذا أصــيب الموظــف بمــرض وهــو     .أ   
عنها بصورة قانونية فإنه يمنح إجازة مرضية مدة ال تتجاوز عشـرة أيـام بنـاًء علـى 

رســـمية األردنيـــة فـــي خـــارج تقريـــر طبـــي مـــن طبيـــب واحـــد مصـــدق مـــن المراجـــع ال
  . المملكة إن وجدت

إذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج األردن على عشرة أيام فعليه أن يحصل     .ب   
علـــى تقريـــر طبـــي موقـــع مـــن طبيـــب اختصـــاص، ومصـــدقًا مـــن المراجـــع الرســـمية 

  .األردنية في خارج األردن إن وجدت
بالتقارير الطبيـة بالسـرعة الممكنـة على الموظف إعالم الجامعة بمرضه وتزويدها     .ج   

  .في الحالتين المنصوص عليهما في هذه المادة
إذا ُأصــيب الموظــف بمــرض وهــو فــي مهمــة رســمية خــارج األردن أو أثنــاء غيابــه     .أ   ):34(المادة 

ــاًء  عنهــا بصــورة قانونيــة، فإنــه يمــنح إجــازة مرضــية لمــدة ال تتجــاوز عشــرة أيــام بن
ومصــدق مــن المراجــع الرســمية األردنيــة فــي خــارج علــى تقريــر طبــي مــن طبيــب 

  .-إن وجدت–المملكة
إذا زادت مــــدة مــــرض الموظــــف وهــــو خــــارج األردن علــــى عشــــرة أيــــام، فعليــــه أن     .ب   

يحصـــل علـــى تقريـــر طبـــي موقـــع مـــن طبيـــب اختصـــاص ومصـــدق مـــن المراجـــع 
  . -إن وجدت–الرسمية األردنية في خارج األردن 

مرضه وتزويدها بالتقارير الطبيـة بالسـرعة الممكنـة على الموظف إعالم الجامعة ب    .ج   
  . في الحالتين المنصوص عليها في هذه المادة



الحامل عند الوالدة إجازة أمومة بأجر كامل مع العالوات قبل الوضع وبعـده  الموظفةتستحق   ):35(المادة 
مجمــوع مــدتها ســبعون يومــًا، علــى أّال تقــل المــدة التــي تقــع مــن هــذه اإلجــازة بعــد الوضــع عــن 
ســتة أســابيع بنــاًء علــى تقريــر طبــي مصــدق، وال تــدخل هــذه اإلجــازات فــي حســاب اإلجــازات 

  .المرضية أو السنوية
  الموظفواجبات 

  :الموظفعلى   ):36(المادة 

أن يقـــوم بالمهـــام الوظيفيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــوانين واألنظمـــة والتعليمـــات     .أ 
  .الخاصة بالجامعة وأية واجبات وظيفية يكلف بها رسمياً 

  .أن يمتنع عن القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الوظيفية    .ب 
بـأجر إال بـإذن خطـي مـن  هلحساب غير أن ال يقوم بأي عمل إضافي لحسابه، أو     .ج 

  .رئيس الجامعة
  .أن ال يقوم بأي عمل من شأنه اإلساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها    .د   

ـــات  واألنظمـــةإذا خـــالف الموظـــف القـــوانين   ):37(المادة  ـــرارات المعمـــول بهـــا فيتعـــرض إلحـــدى العقوب والق
  :يةتالتأديبية اآل

  .اإلنذار إذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتينالتنبيه، وترفع إلى عقوبة     .أ 
  .اإلنذار األول، ويرفع إلى عقوبة اإلنذار النهائي إذا فرضت عقوبة اإلنذار مرتين    .ب 
اإلنــذار النهــائي، ويحــال مــن تفــرض عليــه هــذه العقوبــة إلــى المجلــس التــأديبي إذا     .ج 

  .ارتكب أي مخالفة بعد ذلك
  .سبعة أيام للمرة الواحدةالحسم من الراتب مدة ال تزيد على     .د 
  .وقف الزيادة السنوية    .ه 
  ).مع صرف جميع االستحقاقات المالية(االستغناء عن الخدمة     .و 

مــن هــذا النظــام تفــرض العقوبــات التأديبيــة المنصــوص عليهــا ) 39(مــع مراعــاة أحكــام المــادة   ):38(المادة 
  :يةتمن هذا النظام وفقًا للصالحيات اآل) 37(في المادة 

) أ(لمدير الدائرة أو رئيس القسم توقيع العقـوبتين المنصـوص عليهمـا فـي الفقـرتين     .أ   
مـــن تلـــك المـــادة علـــى المـــوظفين فـــي دائرتـــه، أو فـــي قســـمه، ويجـــوز لمـــن ) ب(و

فرضت عليه هذه العقوبة أن يستأنف القرار إلى مدير الوحـدة أو العميـد المخـتص 
  .خالل سبعة أيام من تاريخ تبليغه



) ج-أ(و مدير الوحدة توقيـع العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي الفقـرات مـن للعميد أ    .ب   
مـــن تلـــك المـــادة فـــي كليتـــه أو وحدتـــه، ويجـــوز لمـــن فرضـــت عليـــه أي مـــن هـــذه 
العقوبات أن يستأنف قرار فرضها إلى رئيس الجامعة خالل سـبعة أيـام مـن تـاريخ 

  .التبليغ
الـواردة فـي تلـك ) هــ-أ(مـن للرئيس توقيع العقوبات المنصوص عليها فـي الفقـرات     .ج   

  .المادة على جميع الموظفين في الجامعة
إذا كانـــت المخالفـــة تســـتوجب عقوبـــة االســـتغناء فللـــرئيس أن يحيـــل الموظـــف إلـــى     .د   

المجلـــــس التـــــأديبي االبتـــــدائي بقـــــرار يتضـــــمن المخالفـــــة المنســـــوبة إلـــــى الموظـــــف 
المنصــوص عليهــا وللمجلــس التــأديبي االبتــدائي فــرض أي مــن العقوبــات التأديبيــة 

من هذا النظام على أن يراعـي المجلـس إجـراءات وقواعـد العدالـة ) 37(في المادة 
  .ويتيح للموظف المحال إليه الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته

إذا حصــل أحــد المــوظفين علــى عقوبــة اإلنــذار األول، توقــف زيادتــه الســنوية مــدة     .ه   
  .عام واحد فقط

المــوظفين علــى عقوبــة اإلنــذار، ومضــى عليــه ثــالث ســنوات دون إذا حصــل أحــد     .و   
  .أن تفرض عليه عقوبة أخرى، يعد اإلنذار الغياً 

ال يجـوز فــرض أي عقوبــة تأديبيــة أو تشــديدها أو تخفيفهــا قبــل ســماع أقــوال الموظــف وٕاتاحــة   ):39(المادة 
إلجـراءات التأديبيـة الفرصة له للدفاع عن نفسه من قبل الجهة التي لها صالحية النظـر فـي ا

  .المتخذة بحقه
ويتكــون  ،تأديبيــان أحــدهما ابتــدائي واآلخــر اســتئنافي نيشــكل فــي الجامعــة مجلســا    .أ   ):40(المادة 

 ،يعيــنهم مجلــس العمــداء مــدة ســنة قابلــة للتجديــد ،كــل منهمــا مــن رئــيس وعضــوين
  .ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه

ــــس  ال تكــــون جلســــات أي مــــن المجلســــين    .ب    ــــيس المجل ــــم يحضــــرها رئ ــــة مــــا ل قانوني
والعضــوان اآلخــران، وتكــون إجراءاتهمــا ســرية، ويتخــذ كــل منهمــا قراراتــه باإلجمــاع 

  .أو باألكثرية
إذا لم يتمكن رئيس أي من المجلسين أو أي من أعضائهما من حضور االجتماع     .ج   

  .فينتدب المرجع المختص بديًال عنه مدة غيابه
لمجلــس العمــداء أن يعفــي أيــًا مــن رئــيس وأعضــاء كــل مــن المجلســين، كمــا يجــوز     .د   



وفـي كلتـا  ،ألي منهم أن يطلب مـن مجلـس العمـداء إعفـاءه مـن عضـوية المجلـس
  .الحالتين يعين مجلس العمداء بديًال لمن تم إعفاؤه

قبــل إحالتــه إلــى المجلــس إذا نســبت إلــى موظــف مخالفــة لواجباتــه ومهامــه الوظيفيــة، فللــرئيس   ):41(المادة 
ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها  ،التأديبي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثالثة أشخاص

  .أمام المجلس التأديبي

فال يجوز اتخـاذ أيـة إجـراءات تأديبيـة بحقـه  ،إذا أقيمت دعوى جزائية ضد موظف    .أ   ):42(المادة 
ـــه قبـــل صـــ ـــك ناشـــئة عـــن التهمـــة الجزائيـــة الموجهـــة إلي دور الحكـــم النهـــائي فـــي تل

  .الدعوى
مسؤولية الموظف أو بتبرئته من التهمة  مإن صدور القرار في الدعوة الجزائية بعد    .ب 

اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحقه بمقتضى للحق في لجامعة لالمنسوبة إليه  ةالجزائيّ 
  .أحكام هذا النظام

ة إليــه بو ســنمالمجلــس التــأديبي الئحــة تتضــمن المخالفــة اليبلــغ الــرئيس الموظــف المحــال إلــى   ):43(المادة 
وذلــك قبــل الموعــد المعــين النعقــاد المجلــس التــأديبي بأســبوع علــى األقــل وللموظــف الحــق فــي 
ـــه وأن يحضـــر  ـــة المنســـوبة إلي ـــائق األخـــرى المتعلقـــة بالمخالف ـــى التحقيقـــات والوث االطـــالع عل

  .د المحامينجلسات المجلس للدفاع عن نفسه أو أن يوكل عنه أح
ينعقد المجلس التـأديبي االبتـدائي للنظـر فـي القضـية المحالـة إليـه خـالل أسـبوعين     .أ   ):44(المادة 

  .من تاريخ اإلحالة على األكثر
للرئيس الحق في كف يد الموظـف المحـال إلـى التحقيـق أو إلـى المجلـس التـأديبي     .ب   

التحقيــق والمحاكمــة أو أو المقــام عليــه دعــوى جزائيــة عــن العمــل خــالل إجــراءات 
وله أن يوقف صرف نصف راتبه وعالواته إلى أن يصدر القرار النهائي  ،الدعوى

  .بحقه
للموظـــف الـــذي صـــدر قـــرار باالســـتغناء عنـــه مـــن المجلـــس التـــأديبي االبتـــدائي أن     .أ   ):45(المادة 

يستأنف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي االستئنافي خالل خمسة عشـر يومـًا مـن 
خ تبليغـــه، ويقـــدم االســـتئناف بالئحـــة خطيـــة تســـلم إلـــى مكتـــب الـــرئيس مقابـــل تـــاري

  .رسمي بذلك صاليا
ينظر المجلس التأديبي االستئنافي في االستئناف المقدم إليه وينعقد لذلك الغـرض     .ب   

خــالل مــدة ال تزيــد علــى خمســة عشــر يومــًا مــن تــاريخ تقــديم االســتئناف ويصــدر 
قراره فيه، على أن يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته بنفسـه أو 



عــة أن تنيــب عنهــا مــن يمثلهــا أمــام بواســطة مــن يوكلــه عنــه مــن المحــامين، وللجام
  .المجلس ليقدم إليه ما يراه من أقوال وبينات

  :يةتتعد خدمة الموظف منتهية في أي من الحاالت اآل  ):46(المادة 

ــــه     .أ  ــــذي تــــوفي في ــــه عــــن الشــــهر ال الوفــــاة، وتســــتمر الجامعــــة بــــدفع رواتبــــه وعالوات
  .باإلضافة إلى راتب الشهر الذي يليه

  .االستقالةقبول     .ب 

  .فقد الوظيفة    .ج 

  .االستغناء عن الخدمة    .د 

بنـــاء علـــى تنســـيب مـــن  ولمجلـــس الجامعـــةبلوغـــه الخامســـة والســـتين مـــن العمـــر،     .ه 
الرئيس وتوصية من العميد أو مدير الوحدة تمديد خدمة الموظف سنة فسنة علـى 

  .أن ال يزيد مجموع مدد التمديد على خمس سنوات
العمـــل فــي الجامعـــة ألســباب صـــحية بنــاء علـــى تقــارير مـــن العجــز عـــن مواصــلة     .و 

  .المرجع المعتمد
  .الحكم بإدانة الموظف بجناية أو جنحة ماسة بالشرف    .ز 

تقــدم االســتقالة خطيــا وتقبــل أو تــرفض بقــرار مــن المخــتص بــالتعيين علــى أن يصــدر القــرار   ):47(المادة 
وتعــد مقبولــة إذا لــم يبلــغ الموظــف  ،تقــديمهابــالرفض أو القبــول خــالل ثالثــين يومــًا مــن تــاريخ 

بقرار قبول االستقالة أو رفضها خالل تلك المدة، وٕاذا ترك العمل قبـل تبليغـه أو قبـل انقضـاء 
  .ثالثين يومًا على تقديمها فيعد فاقدًا لوظيفته

صـــلة، أو إذا تغيـــب عـــن عملـــه مـــدة تزيـــد علـــى عشـــرة أيـــام متوايعـــد الموظـــف فاقـــدًا لوظيفتـــه   ):48(المادة 
  .عشرين يومًا متقطعة خالل السنة، دون سبب مشروع يقبله الرئيس

علــى الموظــف الــذي تنتهــي خدمتــه فــي الجامعــة ألي ســبب مــن األســباب، أن يحصــل علــى   ):49(المادة 
    .براءة ذمة منها

  .في الحاالت التي لم يرد بخصوصها نص في هذا النظام مجلس الجامعةبت ي  ):50(المادة 
 


