
  
  

  الرواتب والعالوات في جامعة الزرقاءنظام 

   وتعديالته 1994لسنة )  2(رقم  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



   وتعديالته 1994لسنة )  2(رقم  الرواتب والعالوات في جامعة الزرقاءنظام 

  داخليالنظام ال

تـاريخ ويعمـل بـه "  فـي جامعـة الزرقـاء وتعديالتـه الرواتب والعـالواتنظام " يسمى هذا النظام،   ):1(المادة 
  .إقراره من مجلس األمناء

  الرواتب

تحـــدد رواتـــب أعضـــاء هيئـــة التـــدريس والمـــوظفين فـــي الجامعـــة ودرجـــات هـــذه الرواتـــب وتسلســـل   ):2(المادة 
  :يتياداتها وفقًا لسلم الرواتب اآلز 

  ):بالدينار األردني(رواتب وعالوات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة     .أ   
      

  

المؤهل الجامعي 

والرتبة 

  واألكاديمية

بداية 

ونهاية 

  الراتب

  

  غالء المعيشة  عالوة االختصاص
بدل 

  تنقل

عالوة 

  عائلية

الزيادة 

السنو 

  ية

  أستـــاذ  
517  

  مفتوح -  

100%  
20  

100  

ر ــدناني 10
  عالوة زوجة

دنانير  5
  دــلكل ول

وبحد أعلى 
  أربعة أوالد

14  

  أستاذ مشارك  
379  

  - 517  12  

  أستاذ مساعد  
310  

  - 379  10  

  مــدرس  
209  

  - 310  75%  
80  

7  

  : رواتب وعالوات موظفي جامعة الزرقاء    .ب   

  الدرجة
بداية الراتب  األساسي 

  ونهايته
  غالء المعيشة  عالوة الدرجة

بدل 

  تنقل

عالوة 

  عائلية

الزيادة 

السنو 

  ية

  األولـى
  

379  
  -  

  مفتوح
40 %  80  80  

دنانير  10
  زوجةعالوة 
دنانير  5

  دـلكل ول
وبحد أعلى 
  أربعة أوالد

  الثانيـة  9
   -أ      

298  
  -  
 379  

30 %  50  
50  

  -ب
227  

  -  30 %    



298  

  الثالثـة
  

165  
  -  
 227  

25 %  30  30  6.5  

  الرابعـة
  

126.5  
  -  
 165  

20 %  

20  20  

5,5  

  الخامسـة
  

89  
  -  

 126.5  
-   4.5  

أعاله، فلرئيس الجامعة التنسيب لمجلس األمناء ) أوب(الفقرتين على الرغم مما ورد في   .ج   
بالتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس أو الموظفين الذين تحتاج إليهم الجامعة سواء كانوا 

  .متفرغين أم غير متفرغين وذلك وفق شروط يتفق عليها
الصيانة  ووفنييعين المراسلون والسواقون ومستخدمو األمن والسالمة وعمال الزراعة   .د   

  :تيوعمال المطعم برواتب مقطوعة على النحو اآل
    

  فئة المستخدمين  الرقم
  فئة د
  األولى

  جفئة 
  الثانية

  فئة ب
  الثالثة

  فئة أ
  الرابعة

الزيادة 
  السنوية

  160  150  140  130  السائقــون  .1

2  

  200  فني الصيانة  .2

  176  عامل الصيانة  .3

  125  المراسلـون  .4

5.  
األمن  مستخدمو

  والسالمة
140  

  عمال الزراعة  .6 
120  

  عمال المطعم  .7

  
  

لــرئيس الجامعــة اســتخدام مــن تحتــاج إليــه الجامعــة للعمــل بــاألجر المقطــوع أو بالمياومــة   .ه   



  .في حاالت خاصة ومحدودة وفق  شروط يتفق عليها

أعاله زيادة سنوية واحدة مـن ) د(المذكورة في البند  الستةيمنح كل شخص من الفئات  .1    .و   
  .يحمل مؤهل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو أكثر

زيادتين         أعاله ) د(يمنح كل شخص متزوج من الفئات الستة المذكورة في البند  .2
  .لمرة واحد فقط سنويتين

) د(الفئات الستة المـذكورة فـي البنـد يمنح كل شخص لديه أبناء دون الثامنة عشرة من  .3
  .لمرة واحدة فقط زيادة سنوية واحدة

يعين السائقون برواتب مقطوعة تحت التجربة لمدة ثالثة أشهر ابتداء من راتب مقـداره مئـة     .ز   
ويكـون التعيـين علـى . دينـارًا شـهرياً  ة وسـتوندينارًا شـهريًا وانتهـاء براتـب مقـداره مئـ وثالثون

  :يتالنحو اآل
براتـب السـنة األولـى مـن الفئـة ) خصوصـي(يعين السائق الذي يحمـل رخصـة سـواقة .1

  ).د(
  براتب السنة األولى من) عمومي(يعين السائق الذي يحمل رخصة سواقة .2

  ).جـ(الفئة  
.)ب(الفئة من براتب السنة األولى ) محورين(يعين السائق الذي يحمل رخصة سواقة .3    
الفئة من براتب السنة األولى  )جميع المركبات(عين السائق الذي يحمل رخصة سواقة ي.4    

  ).أ(
  .دينار 190في أي حال من األحوال يجب أن ال يقل معدل األجور عن     .ح   

يستحق عضو هيئة التدريس أو الموظف الزيادة السنوية عند حلـول موعـدها وحسـب مـا جـاء فـي   ):3(المادة 
  .ما لم يرد ما يمنع من ذلك) د(، )ب(، )أ(فقرة ) 2(المادة جدول الرواتب في 

  :يأتييصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المالية المحددة فيما   ):4(المادة 
  

  مســـــــــــــتواها المحاضـــــــــــــر الحاصـــــــــــــل علـــــــــــــى رتبـــــــــــــة أســـــــــــــتاذ أو مـــــــــــــن
  المحاضـــــــر الحاصـــــــل علـــــــى رتبـــــــة أســـــــتاذ مشـــــــارك أو مـــــــن مســـــــتواها
  المحاضـــــــر الحاصـــــــل علـــــــى رتبـــــــة أســـــــتاذ مســـــــاعد أو مـــــــن مســـــــتواها
  المحاضــــــــــر الحاصــــــــــل علــــــــــى درجــــــــــة الماجســــــــــتير أو مــــــــــا يعادلهــــــــــا
  المحاضـــــــــر الحاصـــــــــل علـــــــــى درجـــــــــة البكـــــــــالوريوس أو مـــــــــا يعادلهـــــــــا

  

  

  دينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً  25
  دينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً  20
  دينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً  15
  دينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً  12
  دنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانير 10

  

  العالوات



  .شهري عالوة بدل تمثيل حسب العقد المبرم معهيصرف لرئيس الجامعة مبلغ   .أ   ):5(المادة 
تصرف للقائمين بمسـؤوليات إداريـة مـن أعضـاء الهيئتـين اإلداريـة والتدريسـية عـالوة بـدل   .ب   

  :تمثيل على النحو التالي
    :أعضاء هيئة التدريس. 1

  دينارًا شهرياً  300  نائب الرئيس  

  دينارًا شهرياً  200  العميد

  دينارًا شهرياً  125  نائب العميد 

  ينارًا شهرياً د 100   القسم األكاديمي يسئر 

  دينارًا شهرياً   75  مدير المركز التعليمي

    :أعضاء الهيئة اإلدارية. 2

مشرف / مدير الدائرة/  مدير الوحدة اإلدارية  
  مركز الحاسوب

  دينارًا شهرياً  75

سكرتير / رئيس ديوان الرئاسة / رئيس الشعبة  
  مشرفو المراكز/ المجالس

  دينارًا شهرياً  30

السابقة أن يتقاضـى أكثـر مـن عـالوة بـدل تمثيـل واحـدة مهمـا ) أ(ال يجوز ألي من المذكورين في الفقرة 
  .تعددت أسباب استحقاقه لها

  .ج 

مـن أعضـاء  دينارًا شهريًا لجميع العاملين فـي الجامعـة) 20(تصرف عالوة غالء معيشة مقدارها   : )6(المادة 
  .من هذا النظام) 2(هيئة تدريس وموظفين، وذلك كما جاء في المادة 

فقرة ) 2(تنقل شهرية للعاملين في الجامعة كما جاء في جدول الرواتب في المادة  عالوةتصرف   ):7(المادة 
من هذا النظام على أن ال تصرف هذه العالوة لكل من خصصت له سيارة من ) ب(وفقرة ) أ(

  .قبل الجامعة أو تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة
لجامعة إجراء أية تعديالت على العالوات اإلضـافية لمجلس األمناء بناًء على تنسيب رئيس ا  .أ   ):8(المادة 

  .بما تقتضيها مصلحة الجامعة
ـــة ماليـــةيمـــنح .ب  ـــه تقـــديم كفال ـــذي تقتضـــي طبيعـــة عمل مكافـــأة شـــهرية تتـــراوح بـــين     الموظـــف ال

 يقررهــا رئــيس الجامعــة فــي ضــوء حجــم الكفــاالت المطلوبــة مــن كــل موظــف دينــاراً )20-30(
  .وبتنسيب من رئيسه المباشر

مـنح عـالوة ب التنسيب لمجلس األمناءفلرئيس الجامعة  )8(المادة ما ورد أعاله في إلى باإلضافة   ):9(المادة 
ألعضــــاء هيئـــة التــــدريس مـــن أصـــحاب التخصصــــات النـــادرة بنســــبة مـــن الراتــــب ) نـــدرة(خاصـــة 



األساسي يقدرها رئيس الجامعة حسـب الحاجـة وحسـب نوعيـة الدراسـة والشـهادة ومصـدرها، ويعـاد 
  .حسب مدة العقدأو لهؤالء األشخاص سنويًا ) الندرة(تحديد هذه العالوة الخاصة 

تصرف ألعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة عالوة غالء معيشة كما ورد في الجدول   ):10(المادة
  :وذلك على النحو التالي) 2(في المادة  المبين

  .عشرين ديناراً ) 20(عالوة غالء معيشة شخصية بمبلغ     .أ   
 عالوة عائلية             دينــار    .ب   

  دنانير        10عالوة زوجة             
  )  وبحد أعلى أربعة أوالد( دنانير        5لكل ولد                   

ألعضاء هيئة التدريس عالوة اختصـاص تحـدد بالنسـب التاليـة وذلـك كمـا ورد فـي المـادة تصرف   ):11(المادة
  :من هذا النظام) أ(فقرة ) 2(
من الراتب األساسي لرتب األسـتاذ و األسـتاذ المشـارك واألسـتاذ المسـاعد لجميـع %) 100(    .أ 

  .التخصصات
الماجســـــــتير لجميـــــــع مـــــــن الراتـــــــب األساســـــــي للمدرســـــــين الـــــــذين يحملـــــــون درجـــــــة %) 75(    .ب 

  .التخصصات

تصرف للمسافرين في مهمة رسمية للجامعة، بـدل تكـاليف نقـل وعـالوات سـفر علـى النحـو     .أ   ):12(المادة
  : يتاآل

      

  الرتبــة  الرقم
  سيارة

  ركاب
  طائرة

  ع�وة سفر لكل ليلة

داخل 

  المملكة
  خارج المملكة

1.   

رئـــيس مجلـــس األمنـــاء 
ـــــــــــــــيس الجامعـــــــــــــــة  ورئ
ــــــــــــــس  وأعضــــــــــــــاء مجل

  األمناء

  150  35  أولى  كاملة

2.   

نائــب الــرئيس والعمــداء 
واألســـــــــــاتذة ورؤســـــــــــاء 

  األقسام
  100  25  سياحية  كاملة



3.   

بـــــاقي أعضـــــاء الهيئـــــة 
ـــــــدرجات  التدريســـــــية وال

  األولى من الموظفين
  80  20  سياحية  مقعد

4.   
الــــــــــــــــدرجات الثانيــــــــــــــــة 

  والثالثة من الموظفين
  60  15  سياحية  مقعد

  50  10  سياحية  مقعد  باقي فئات الموظفين   .5
  

مــن % 25مــن الجهــة الداعيــة، فتصــرف  الكاملــة فــي حالــة الــدعوات الرســمية واالستضــافة    .ب   
  .المياومات

علـــى ليـــالي المـــؤتمر ) أ(لـــرئيس الجامعـــة األمـــر باحتســـاب ليلـــة إضـــافية علـــى مـــا ورد فـــي     .ج   
  .الخارجي

  مكافأة نهاية الخدمة

 2001لســـنة ) 19(أحكـــام قـــانون الضـــمان االجتمـــاعي رقـــم يخضـــع العـــاملون فـــي الجامعـــة إلـــى   ):13(المادة 
  .وتعديالته

  .يطبق قانون العمل األردني الساري المفعول فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام  ):14(المادة 

لجميــع العــاملين فيهــا وعــائالتهم بمــا فــي ذلــك تــوفير  تعمــل الجامعــة علــى تــأمين الرعايــة الصــحية  ):15(المادة 
األمناء بناًء على تنسـيب لـرئيس الخدمات والعناية الطبية وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس 

  .الجامعة
 


